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اإلمكانات ويفتح من اآلفاق ما جيعل فائدته قد يتضمن القدمي من ”

متتد إىل بعيد األزمان حىت يبدو كأنـه شيء حديث يف كل واحد 
من هذه األزمان البعيدة كما أن احلديث، على العكس من ذلك، قد 

تقلّ إمكاناته وتضيق آفاقه حىت كأنه أشبه باملاضي امليت منه باحلاضر                                 
  .“احلي
  

طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم (             

، ص 2000، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 2الكالم، ط

24(.  
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يدخل هذا البحث ضمن قائمة البحوث املهتمة بقراءة التراث الفكري العريب         
حياء ذلك التراث وإخراجه من حتت أنقاض إلضمن تلك الساعية ال  االقدمي، وحتديد

طبقات الغبار  إلزالةالساعية أيضا، وبصفة خاصة، حسب، بل فالتاريخ وركام النسيان 
وختيم على إشعاعاا  ،الفكرية التراثية الصفحاتالكثيفة اليت ظلّت حتجب إشراقة بعض 

 الساعية و ،من جهة اليت ال تعترف حباجز الزمان وال حباجز الفصل بني القدمي واملعاصر
جلعل تلك الصفحات معاصرة لنا من خالل الكشف عن قابليتها الكبرية حملاورة أو حىت 

ن جهة م مناقشة أحدث النظريات اليت وصل إليها الفكر املعاصر يف جمال العلوم اإلنسانية
  .أخرى
بشكل أساسي من حالة الشك اليت اخلاصة ذا البحث وبرزت اإلشكالية انبثقت         

مصادر ما يكون تراثه الفكري من ظلّت جتتاح نفسية الباحث العريب املتصفح لبعض 
املسلمات اليت جتعل من بعض النظريات الغربية املعاصرة ، وهي حالة شك مرتبطة بأساسية

ا، وعلى هذا األساس فإن عملية التأريخ لعلم العالمات بدءا من أواخر القرن فتحا جديد
عند األمريكي شارل ساندرس التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وحصر الريادة فيه 

هو ما ، )1913 -1857(لسويسري فرديناند دي سوسري وا )1914- 1839(بورس 
ثر يف بعض املصادر التراثية العربية الرائدة أال ميكن أن نع :ةعديديفسح اال لطرح أسئلة 

على مظاهر فكرية ساعية لتحديد مفهوم العالمة ووصف طريقة اشتغاهلا وتصنيفها يف 
أمناط كربى؟ وإذا عرفنا، تبعا لذلك، بأن اجلاحظ قد حد مفهوم البيان بالقول، من جهة، 

 شيء فبأي:" ثانيةمن جهة  قال، و1"اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن"إنه 
، من جهة أكّد، و2"املوضع ذلك يف البيان هو فذاك املعىن عن وأوضحت اإلفهام بلغت

اللفظ، اإلشارة، اخلط، العقد، : ثالثة، بأن أقسام البيان مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد هي
أفال ميكن، بعد هذا كله، عد البحث يف مفهوم البيان الذي اطّرد استخدامه يف ، 3والنصبة

                                                 
1
فوزي عطوي، مكتبة الطّالب وشـركة الكتـاب   : أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، حقّقه وقدم له -

 .54، ص1، ج1968اللّبناين، بريوت، 
2
 .55ن، ص .م -
3
 .ن.ن، ص.م :ينظر -
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مؤلفات اجلاحظ ويف عديد احللقات الفكرية التراثية، مبثابة املدخل الذي يتم من خالله 
، درسا ةولوج ما ميكن أن يكون عند العلماء العرب القدامى عامة، وعند اجلاحظ خاص

  املسائل املتعلقة بعلم العالمات؟ر لعديد عربيا قدميا ينظِّ
األسئلة يقتضي من الباحث استيعابا مزدوجا طرفه كل هذه ال شك أن اإلجابة عن         

األول يف التراث عامة ومؤلفات اجلاحظ بشكل خاص، وطرفه الثاين يف علم العالمات 
اعتماد  يعينوذلك ما . كما نظّر له رواده املعاصرون وعلى رأسهم شارل ساندرس بورس
 باملفهوم العام للعالمة ااألدوات اإلجرائية اليت مينحها املنهج السيميائي، خاصة ما تعلّق منه

جيعلها حمل إحلاح مستمر دف استنطاق و ،نصوص املدونة الذي ميكن أن يستفز
إشعاع مفهوم البيان الذي ميكن أن يدخل يف حوار  حيجبمضمراا، وبالتايل إزالة ما 

ع مفاهيم املنهج، ما يسمح، يف األخري، بإمكانية جين حصيلة معرفية ال جديل خصب م
وقد . فهوم العالمة كما حدده بورستتنكر ملالصورة التراثية ملفهوم البيان، وال  تشوه

 ،"الفكر العالمايت عند اجلاحظ" :األساسية عمدنا إىل أن جييء عنوان البحث وفق الصيغة
 دف جعل العنوان "مقاربة سيميائية ملفهوم البيان" :الفرعيةوفق الصيغة تذييله وأن يتم ،
اجلوانب املتعلقة  يشملككل معظم اجلوانب التابعة لألسئلة املطروحة يف البحث، ويعكس 

مظاهر التفكري السيميائي األخرى  يستبعد، وعليهباملفاهيم اإلجرائية التابعة للمنهج املعتمد 
  .عليهااحملتمل انطواء مؤلفات اجلاحظ 

دينامية ":جعلنا مدار حبثنا هذا على ثالثة فصول، خصصنا فصله األول املوسوم        
لرسم صورة عامة عن أهم احللقات الفكرية اليت استعانت " مفهوم البيان يف الفكر العريب

ن ا املصطلح املعاين اليت شحبعض مبصطلح البيان للتعبري عن مفاهيم علومها، واستنباط 
إىل دراسات حديثة شكّل  رجوعاك احللقات، فكانت البداية بأن مهدنا هلذا الفصل يف تل

أحد الركائز األساسية اليت انبنت عليها، ونعين بذلك  ،كمصطلح ومفهوم ،فيها البيان
املبحث األول  وخصصنا. دراسات كل من حممد عابد اجلابري وطه عبد الرمحن

بحث الثاين الستجالء بعض معاين البيان املالستخراج معاين البيان اللغوية، وانتقلنا يف 
بحث الثّالث الستنباط مفهوم البيان املاملنبثقة عن توظيفه يف علم أصول الفقه، لنخصص 
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ل لنختم الفص". الربهان يف وجوه البيان"الذي بثّه ابن وهب الكاتب يف تضاعيف كتابه 
من املستوى الفين  :بيان اجلاحظ يف الدراسات احلديثة":األول مببحث رابع موسوم

صورة الدينامية اليت ومست مفهوم  ، قصد استكمال"للعالمة اللغوية إىل العالمة مطلقا
، واإلشارة إىل أهم الدراسات اليت حبثت يف مفهوم من جهةالبيان يف الفكر العريب 

من  ، والتمهيد لولوج املوضوع املركزي للبحثثانيةمن جهة  البيان عند اجلاحظ
  . جهة ثالثة
إىل مبحثني " منهجا يف االستدالللبيان باعتباره ا":قسمنا الفصل الثاين املوسوم        

" ومنطق العالقات نظريةالقدمات امل":املوسومكبريين، ارتأينا أن يكون املبحث األول 
بط مفهوم البيان عند اجلاحظ باعتباره عنصرا كننا، فيما بعد، من رقاعدة نظرية مت

تراثيا، مبفهوم العالمة عند شارل ساندرس بورس باعتباره عنصرا حداثيا، واستدعى 
: ذلك املرور مبحطات متتينية عدة سعينا من خالهلا لتقريب مكونات مفاهيم

يف  ماماالهتوتبعا لذلك كان مدار . االستدالل، الدليل، والعالمة، من بعضها البعض
هو البحث، بعد معاجلة " وكيفيات التجلياملفهوم ل شكّت":املبحث الثاين املوسوم

وأهم نصوص املدونة معاجلة بنيوية، عن الركائز األساسية " احليوان"موضوع كتاب 
، يف آخر األمر، من مكونات املفاهيم االيت انبىن عليها ذلك املفهوم، دف تقريبه

الذكر بشكل عام، ومن مفهوم العالمة بشكل خاص الفةالس .  
" لعالماتا تصنيف كمنهج يف البيان":وسومسعينا يف الفصل الثالث امل        

؛ اليت حيتمل أن تنطوي عليها أقسام البيانالستنباط األمناط التواصلية واملركبات الدالة 
عدم االكتفاء بالدالالت املباشرة اليت قد توحي ا املصطلحات املختارة  ويعين ذلك

أشرنا فيه إىل تصنيف العرب  متهيدوقسمنا الفصل، بعد . للتعبري عن تلك األقسام
 طبيعية، وتقسيم بورس عالمات املوضوع إىل إيقونةو عقليةو الداللة إىل وضعية

إىل  عمدناو .قسما من أقسام البيانمؤشر ورمز، إىل مخسة مباحث ميثل كل مبحث و
احلمولة الداللية لتلك األقسام وخصائصها  تعكسعناوين املباحث وفق صيغ  جتيءأن 
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وتبعا لذلك جاء . العالمات املمكن إدراجها يف مفاهيمها العامة خمتلف وتربز ، الذاتية
، "العالمة اللغوية املنطوقة والتواصل:"عنوان املبحث األول املخصص للفظ وفق الصيغة

من اإلشارة اجلسدية إىل السنن :"واخترنا للمبحث الثاين املخصص لإلشارة عنوان
من العالمة اللغوية ":للخط فومسناه، أما املبحث الثالث الذي تعرضنا فيه "الثقايف

شارة إىل املفهوم العام املفترض انطواء إلقصد اارتأينا، ، و"األثر -املكتوبة إىل اخلط
العقد أم العقل يف أرقى ":عنوان املبحث الرابع على شكل سؤال جييءأن  العقد عليه،

مة مؤشرية من النصبة كعال":فومسناهوأما املبحث اخلامس املخصص للنصبة  ،"؟جتلياته
وسعينا بعد كل هذا ملقارنة أقسام البيان بأصناف الداللة عند العرب،  ."طبيعة خاصة

وأينا البحث خبامتة أوردنا فيها النتائج العامة اليت  .مث بعالمات املوضوع عند بورس
تسىن لنا الوصول إليها عرب ما انبثق عن الفصول الثالثة من مالحظات أساسها قراءة 

  .املدونة قراءة موضوعية وواعيةنصوص 
يف األخري أجد من واجيب أن أتقدم خبالص عبارات الشكر والعرفان واالمتنان         

على إجناز هذا العمل وإمتامه، وأخص  ، من قريب أو من بعيد،إىل كل من ساعدين
حسب، بل ألا فبالذكر األستاذة املشرفة ال ألا وجهتين ونصحتين وأرشدتين 

. وجود بالفعلمت، جبديتها وتفانيها وصرامتها، املوجود يف شخصي بالقوة إىل أخرج
نعمان عزيز على تفضله األستاذ كما أتوجه جبزيل الشكر إىل أخي وصديقي وزميلي 

كما ال يفوتين .هاليت وقعت فيها أثناء حترير ناتتصحيح األخطاء واهلبقراءة البحث و
تذة األفاضل أعضاء اللجنة املناقشة على تفضلهم يف هذا املقام أيضا أن أشكر األسا

    .بقراءة البحث وإثرائه مبالحظام وانتقادام
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  :ل األولــالفص
  

  ة مفهوم البيان يفـدينامي

        .الفكر العريب
                           

                                              

 
    

  
  
  
  

  

  
 علَّمهاِإلنسانَ،  خلَق علَّم الْقُرآنَ، الرحمن،نفتتح كتابنا ذه اآليات الكرمية ﴿ ” 

 رفَعها ووضع والسماء يسجدان، والشجر والنجم والْقَمر بِحسبان، الشمس ،الْبيانَ
 الْميزانَ﴾ تخِسروا وال الْوزنَ بِالْقسط وأَقيموا الْميزان، في تطْغوا أَالَّ الْميزانَ،

لكثرة استشهاد علماء املسلمني ا عند ) ، سورة الرمحن9إىل  1اآليات من (
، من ذلك استشهاد ابن حزم األندلسي ببعضها "علم املنطق"التدليل على مشروعية 

التقريب حلد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة : يف مطلع كتابه
يف اآلية الكرمية على معىن " البيان"ى رأي ابن حزم يف محل لفظ ونر[...] الفقهية

معا، وهذا أمر دقيق مل يتفطن إليه الباحثون إن مل يتعسف " اللسان"ومعىن " املنطق"
بعضهم، فيقصر داللة هذا اللفظ اجلليل على اجلانب اللغوي من العملية الفكرية، 

  . “وهو خطأ شنيع
  

، 1عبد الرمحن، اللّسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ططه (                     

  . )05، ص 1998بريوت،  -املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء
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  :متهيـد

أول القضايا اليت نتطرق إليها يف هذا الفصل النظري هي حماولة إظهار بعض ما         
يزخر به مصطلح البيان من دالالت ومفاهيم، وذلك بالرجوع إىل قليل مما كتب خبصوصه 

يف دراسات مفكّرفصيل إىل ما كتب عنه يف  ينيبن عريمعاصرين، مث العودة بشيء من الت
ما الشيء الداعي ملثل هذه : وقد يعترض علينا معترض بقوله. ثية الرائدةبعض املصادر الترا

احملاولة غري املربرة، سيما أن األمر ال حيتاج إىل حبث وال استقصاء وال حتر؛ فمصطلح 
وقد يرى املعترض أن السبب يف ذلك راجع إىل أن املصطلح . البيان مفهوم وحمدد سلفا

وضوعه مقرر يف الدروس النظرية والتطبيقية على حد سواء، كثري التردد على األلسنة وم
 .بدءا من املرحلة الثّانوية للتعليم على أقل تقدير

إن حنن تناولنا مصطلح البيان بسطحية، لكن  اسيكون اعتراض املعترض مشروع        
إذا ما حاولنا تناوله استنادا إىل املوروث الفكري العريب القدمي، سيتبين أن عملية حتديده يف 

إن أية حماولة : حد ذاا ليست بالسهولة اليت يتصورها البعض، ولعلنا لن نبالغ إن قلنا
لبيان لن تستدعي جهود باحث واحد للكشف عن مجيع املواضيع اليت تندرج ضمن ا

  .مقتدر فقط، بل ستستدعي جهودا متضافرة وأحباثا مجاعية متعددة التخصصات
من النصوص املشرية إىل ما حنن فيه من موضوع البيان، نص حممد كرمي الكواز         
الثالثة أا أحد العلوم البالغية ) البيان(أول ما يتبادر إىل الذهن من كلمة :" حني قال
وعليه فإن . 1"ولكن هذه الداللة نشأت متأخرة، وقد سبقتها دالالت أخرى[...] 

، إمنا "دينامية مفهوم البيان يف الفكر العريب:"الفصل وفق الصيغةعنوان مقصدنا من جميء 
هو لإلشارة إىل مدى تشعب إشكالية البيان وكربها من جهة، والتزام احليطة أمام تلك 

يف بعده البالغي فقط، من جهة  هتسهلة لقضية البيان اليت حتصر مفهوماحملاوالت املس
  .أخرى

                                                 
1
 .33 ص ،2006، بريوت، ، مؤسسة االنتشار العريب1كرمي الكواز، أحباث يف بالغة القرآن الكرمي، طحممد -
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سيكون املوضوع املركزي الذي منحور عليه هذا الفصل إذن، هو سعي لتأكيد         
، واليت فحواها أن داللة البيان ال تتوقف فقط عند حدود مفهومه الفكرة الكامنة يف عنوانه

  . رى ميكنها أن تضاهي مفهومه السابقالبالغي الرتباطه مبفاهيم أخ
وال شك :"يقول حممد عابد اجلابري كاشفا النقاب عن بعض أبعاد البيان الداللية        

، بأساليبه وآلياته "البيان"أن الباحث سريتكب خطأ كبريا إذ هو اعتقد أن االهتمام بـ 
" البيان "لوا من علم وأصنافه كان من اختصاص علماء البالغة وحدهم، هؤالء الذين جع

علم املعاين، علم البيان، علم (العربية " علم البالغة"أحد األقسام الثّالثة اليت ينقسم إليها 
، فالبالغيون الذين اجتهوا هذا االجتاه كانوا آخر من ظهر على مسرح الدراسات )البديع

ة إالّ يف مرحلة متأخرة، البيانية، كما أن تصنيفهم ذاك لعلوم البالغة مل يتقرر بصورة ائي
يشمل كافة " البيان"أما قبل ذلك فلقد كان مصطلح [...] وبكيفية خاصة مع السكاكي 

بل أيضا يف كل ما " البالغة" األساليب والوسائل اليت تساهم ليس فقط يف تكوين ظاهرة 
يف " البيان"إن  ؛ تبليغ املتكلّم مراده إىل السامع، ليس هذا وحسب، بل"التبليغ " به يتحقّق 

لكلّ ما به تتحقّق عملية اإلفهام والتبليغ بل " اسم جامع"اصطالح رواد الدراسات البيانية 
  . 1"أيضا لكل ما به تتم عملية الفهم والتلقي وبكيفية عامة التبين 

ثالثة أوردنا نص اجلابري كامال ألمهيته الكبرية املتمثّلة يف إبراز اخلطوط العريضة ل        
األساليب والوسائل : معان أخرى للبيان، فضال عن معناه البالغي، وهي على التوايل

اللّفظية وغري (املسامهة يف عملية التبليغ، مث البيان كصيغة جامعة للوسائل ) اللّفظية(
به  وأخريا البيان كصيغة جامعة لكلّ ما. احملقّقة للعملية نفسها؛ أي اإلفهام والتبليغ) اللّفظية

وإذا أردنا أن نوجز هذه املعاين، فيمكن أن نقول إن مفهوم . تتحقّق عملية الفهم والتلقي
البيان يشمل كلّ األدوات والوسائل اليت يستعني ا املرسل واملتلقي أثناء تأدية العملية 

  .التواصلية

                                                 
1
، مركز دراسات الوحدة 5دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية، ط: حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب -

  . 14 -13، ص ص1997 العربية، بريوت،
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البيان، إال أننا لئن أظهر اجلابري، يف نصه السابق، وجود أربعة معان عامة ملصطلح         
نرى أن إيراد نص لطه عبد الرمحن سيساهم، يف مقامنا هذا ، يف إثبات وجود معىن آخر 

زعـم بعضهم أنّ هذا :" للبيان كان متداوال يف التراث الفكري العريب القدمي، حيث يقول
يكون الكالم خيتص بالداللة على جانب البنية اللّفظية من كالم املتكلّم، ف) البيان (اللّفظ 

أحدمها أن : املبني هو ما حسن لفظه وازدان تركيبه؛ وهذا الزعم باطل من وجهني
يف البالغة جاء متأخرا عن استعماله يف جمال هو إىل علم املنطق " البيان"استعمال لفظ 

والثّاين أنّ ورود هذا املصطلح يف [...]. أقرب منه إىل علم اللّغة، وهو علم أصول الفقه 
للبالغة جيعل موضوعها يزدوج فيه االعتبار ا ر عريبال البالغي ال مينع من وجود تصو

  1".اللّغوي باالعتبار املنطقي
يبدو من الواضح أن طه عبد الرمحن مل يتعد يف نصه مبصطلح البيان إىل املعاين          

احلال مع نص اجلابري،  الدالة على الوسائل غري اللّفظية من العملية التواصلية، كما كان
ليحصر . إضافة إىل أنه مل يعن إال بطرف واحد منها؛ وهو منتج اخلطاب اللّفظي ومرسله

املشرية البيان، يف اية املطاف، ال يف داللته على اللّغة الطّبيعية وحسب، بل أيضا يف داللته 
  .ه خاصالبنيتني املنطقية واالستداللية املضمرتني حتت تلك اللغة بوجإىل 

ومن أهم الشواهد املدعمة ملبدأ البنية املنطقية املضمرة حتت اللّغة، تلك املناظرة         
ومىت بن يونس ) هـ368تويف سنة (الشهرية اليت دارت بني أيب سعيد السريايف النحوي 

 النحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية،"اليت كشفت على أنّ ) هـ328تويف سنة (املنطقي 
ولئن مل تشتمل املناظرة على األمثلة الكافية إلثبات أن . 2"واملنطق حنو ولكنه مفهوم باللّغة

، إال أن 3"القوالب النحوية يف اللّسان العريب عبارة عن مقوالت أو تتضمن معىن املقوالت"
أكثر من املنطق  الدراسات األصولية، اليت بين الدارس يف نصه السابق أنها قريبة إىل علم

                                                 
1
  .403ص ،1998بريوت، -،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء1طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ط -
2
، املكتبة العصـرية، بـريوت،  1أمحد أمني وأمحد الزين، ج: أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، تصحيح وضبط -
  .115ت، ص .د
3
الـدار البيضـاء،    -، املركز الثقايف العريب، بـريوت 1دراسات ومناقشات، ط: بري، التراث واحلداثةحممد عابد اجلا -

 . 150، ص1991
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قرا إىل علم اللغة، تزخر بكم هائل من التحاليل واألمثلة اليت ال تدع أدىن جمال من الشك 
األصوليني دقّقوا "يف إثبات هذا القرب وتأكيده، والسبب يف ذلك راجع أساسا إىل أنّ 

لعرب النظر يف فهم أشياء من كالم العرب مل تصل إليها النحاة وال اللّغويون فإنّ كالم ا
متسع والنظر فيه متشعب، فكتب اللّغة تضبط األلفاظ ومعانيها الظّاهرة دون املعاين الدقيقة 

  . 1"اليت حتتاج إىل نظر األصويل باستقراء زائد على استقراء اللّغوي
مقارنا بني عمل املنطقيني ، يف خضم رده على مناظره، السريايف لذلك يقول        

وأنت لو عرفت تصرف العلماء  :"يقوم به علماء العربية وفقهاء الدينوحتاليلهم وبني ما 
والفقهاء يف مسائلهم، ووقفت على غورهم يف نظرهم وغوصهم يف استنباطهم وحسن 
تأويلهم ملا يرد عليهم، وسعة تشقيقهم للوجوه احملتملة والكيانات املفيدة واجلهات القريبة 

  .2"والبعيدة حلقرت نفسك
فإذا كانت القوالب النحوية، ومن مثّ حتاليل األصوليني اليت كشفت عن قضها          

، عاكسة للبنية املنطقية املضمرة )ص(وقضيضها بغرض فهم النص القرآين وسنة الرسول 
فإنّ أساليب البيان العريب تقوم يف اخلطاب العريب مقام االستدالل يف اخلطاب "يف اللّغة، 
، هو مبثابة مدع وصاحب دعوى "زيد كثري رماد القدر"ل مثال ؛ فمن يقو3"املنطقي
وسيستدلّ على صحة دعواه بشاهدها املتمثّل . زيد إنسان ميتاز بالكرم والضيافة: فحواها

يبدو أن هذه األمور هي من مجلة ما قصده عبد القاهر اجلرجاين و .يف كثرة رماد القدر
ى بكثرة رماد القدر كنت قد أثبت كثرة القرى القر إنك إذا كنيت عن كثرة:" حينما قال

بإثبات شاهدها ودليلها، وما هو علم على وجودها، وذلك ال حمالة يكون أبلغ من إثباا 
  . 4"بنفسها، وذلك ألنه يكون سبيلها حينئذ سبيل الدعوى تكون مع شاهد

                                                 
1
عبد القادر عبـد اهللا العـاين،   : بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الشافعي الزركشي، البحر احمليط يف الفقه، حترير -

 .14، ص 1992صفوة للطباعة والنشر والتوزيع، الغردقة، ، دار ال1، ج2عمر سليمان األشقر، ط: مراجعة
2
 .127، ص1أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة،ج -
3
 . 150دراسات ومناقشات، ص : حممد عابد اجلابري، التراث واحلداثة -
4
، دار الكتـاب العـريب،   1حممد التنجي، ط: عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه -

  .285، ص 2005بريوت، 
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، إذا ما "أيت أسدار" ، أو القول "هو كثري رماد القدر"إن الغرض من القول مثال          
 الشجاعةعن معاين املضيافة و ، على التوايل،استندنا على ما سبق ذكره، ليس اإلخبار

وكل هذا، يف رأينا، دافع . فقط، إمنا جلعل ذلك اإلخبار مسبوغا بقوة تقرير املعىن وإثباته
من بني الدوافع اليت جعلت طه عبد الرمحن يذهب يف تعريف ااز إىل القول بأنه 

  . 1"استدالل بعبارة الدعوى على إشارا"
ه عبد الرمحن، هي إدراك حقيقة من بني ما قادتنا إليه حماولة الوقوف عند نص  ط        

مفادها أن البيان يف مفهومه البالغي املنحصر يف أساليب التشبيه وااز والكناية، قد اتسع 
والسكاكي ) هـ471توىف سنة (جماله عند رواد الدراسات البالغية من أمثال اجلرجاين 

ويرجع هذا، . ملنطقليصل إىل مفاهيم أكثر ما تكون قربا من علم ا) هـ 626/ هـ 555(
يف اعتقادنا، إىل عمق نظرما إىل آليات اشتغال تلك األساليب وإعمال الفكر يف دقائقها، 

  . ليتم اخللوص إىل جوهرها االستداليل
ويف ذلك الصدد نفسه يقول السكاكي، الذي عد االستدالل شعبة من شعب         

من أتقن أصال واحدا من علم البيان :" البيان، ما جعله خيصص مبحثا كامال له يف مفتاحه
كأصل التشبيه أو الكناية أو االستعارة ووقف على كيفية مساقه لتحصيل املطلوب به، 

وأبرز ما ميكن مالحظته يف هذا النص هو ذهاب . 2"أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل
لى حنو جيعل التسوية بني عمل البالغي وعمل صاحب االستدالل ع"السكاكي إىل درجة 

االستعارة والكناية وغريمها من ضروب القياس املنطقي ومن األساليب املعتمدة يف إقناع 
  .3"املخاطبني

                                                 
1
 .231طه عبد الرمحن، اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي، ص  -
2
  . 182 ص ت،.أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت، د -
3
شكري : نقال عن. 161 -160 ص ص، 1964البالغة عند السكاكي، مكتبة النهضة، بغداد،  أمحد مطلوب، -

، ص 2006، )تونس(، دار املعرفة للنشر وكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، منوبة 1، طاملبخوت، االستدالل البالغي
96 . 
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 البيان دالالتاقتصر عملنا إىل حد اآلن على حماولة تتبع مث عرض بعض         
ء اليت تضمنتها دراسات باحثني عربيني معاصرين، ومل يكن هدفنا من ورا االصطالحية

 ذلك هو إعطاء صورة عامة ووجيزة عن كيفية تناوهلما مصطلح البيان بالتحليل والدراسة
هو األهم، اختاذ تناوهلما دليال نسترشد به يف طريق العودة إىل أهم فقط، بل أيضا، و

املصادر التراثية اليت كان هلا الفضل يف إغناء املصطلح وتنويع دالالته، إىل أن بدأت معامله 
ية تتضح عند اجلرجاين، لتتجلى بصفة أوسع على يد السكاكي الذي اعتربه واحدا البالغ

  .من العلوم البالغية الثّالثة
إذا كان هدفنا من وراء تصفّح الدراسات احلديثة اليت تعرضت ملصطلح البيان، هو         

ى، من عملية ضبط مصادرها اليت استقت منها مادته الفكرية والعلمية، فما اهلدف، يا تر
  ضبط تلك املصادر وحتديدها ومعرفة حمتوياا املرتبطة بالبيان؟

، يف رأينا،  يسمح الرجوع إىل املصادر اليت متّ فيها التعرض ملصطلح البيان إن         
بتفصيل القول يف أبعاده كما وردت يف أصوهلا األوىل من جهة، وربطها بعنصري التأثري 

ليسمح كل ذلك، يف . حصوهلما مع مؤلفات اجلاحظ من جهة أخرىوالتأثر املتوقع 
األخري، بزيادة حظوظ االستيعاب اجليد لنصوص املدونة املفترض انطوائها على أبعاد 

  .سيميائية هامة
ة البحث عن مفاهيم البيان وأحقيته، وها حنن ـحاولنا فيما سبق إثبات مشروعي        

نية مرتبطة بالدافع من تفصيل القول يف مصطلح البيان من حنس بضرورة إثبات مشروعية ثا
ة اجلاحظية من فكر سيميائي ـخالل حبث يروم استخالص بعض ما تزخر به املوسوع

  مميز؟
إىل أدلّة " الرسائل"و" احليوان"و " البيان والتبيني"نعتقد أن حاجة املطّلع على          

صطلح مركزي تكرر ذكره مرات عديدة يف تلك حول ما افترضناه صغرية، ال ألن البيان م
املصادر، بل لكونه، وهذا ما سنحاول إظهاره يف الفصول املوالية، مبثابة قطب الرحى 

الذي سبق فرديناند دي سوسري إىل "الذي يدور حوله جلّ الفكر العالمايت عند اجلاحظ 
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ى خمتلف أنواع القول بأنّ فقه اللّغة جيب أن يكون فرعا من علم أوسع يشتمل عل
  .1"الدالالت مساه علم البيان

سيكون اهتمامنا يف الصفحات اآلتية منصبا إذن على التعرض ملختلف عناصر          
هذا نرى لكن قبل . مصطلح البيان الواردة يف الفكر العريب الذي سبق فترة الدرس البالغي

تويف (د يف لسان العرب البن منظور من الضروري أن نعرج أوال على معناه اللّغوي الوار
، قصد معرفة نقاط التقاء معاين البيان اللّغوية وافتراقها مع معانيه )هـ711سنة 

  .االصطالحية املستخرجة آنفا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1
 .11، ص1992، منشورات دار ومكتبة اهلالل، بريوت ، 2علي أبو ملحم، ضمن اجلاحظ، البيان والتبيني، ط -
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  .معاين البيان اللغوية: املبحث األول
  :على األقلّ وهي ∗1يف لسان العرب على ستة معان مركزية) ب،ي،ن(وردت مادة 

من " البني"يف كالم العرب على معنيني متضادين، فتدلّ كلمة ) ب،ي،ن(داللة مادة  -
فأما ما تعلّق مبعناها الدال . الفصل والفرقة، وتدلّ من جهة أخرى على الوصلجهة على 

  :على الوصل فشاهده قول الشاعر
         ا لَقَدهنيعنِي ويصلِ عالو بِذَاك تا          فَقَرهنيبنِي ويب نياشالو قفَر  

، أي ]94/األنعـام [﴾لَقَد تقَطَّع بينكُم وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ  ﴿:وقوله عز وجل 
  .تقطّع وصلكم

اءت يف لسان العرب على أشكال خمتلفـة  أما داللة املادة على الفصل والفرقة فج        
أبن القدح عن فيك؛ :وكذلك إذا قال القائل. اجروا: وتباين القوم. املفارقة:املباينة: منها

طلب الرجل من أبويه أن يبينـاه  : البائنة. البعد والفراق: البني. أي افصله عنه عند التنفّس
وبانت . والدين أبناءهم ماالً يتفردون بهأو مبعىن آخر، إعطاء ال. مبال فيكون له على حدة

هو الذي ال ميلك الـزوج  : والطّالق البائن. انفصلت بطالق: املرأة عن الرجل، وهي بائن
وبين فالن بنته وأباا إذا . إذا تزوجت: وبانت اجلارية. فيه استرجاع املرأة إال بعقد جديد

  . زوجها وصارت إىل زوجها
ويبدو أنّ الداللتني األولتني تفيداما  :على الظّهور والوضوح) ب،ي،ن(داللة مادة  -

ضمنيا؛ فظهور الشيء ووضوحه يكون بانفصاله عما حوله، وبذلك ستكون داللتا الظّهور 
ما بين : فالبيان . 2والوضوح نتيجة للداللتني السابقتني، أو قل هي مستوى ثان من الداللة

وأبان الشيء فهو . اتضح، فهو بين: وبان الشيء بيانا. به الشيء من الداللـة وغريها
                                                 

1
  .71 إىل ص 62، من ص  2000دار صادر للطباعة والنشر، بريوت،  ،13، ج 1ابن منظور ، لسان العرب، ط :ينظر -

∗
ابري، حملمد عابد اجل" بنية العقل العريب"يرجع الفضل يف حصر معاين البيان اللغوية يف ستة معان إىل ما ورد يف كتاب  -

الواردة يف لسان العرب، ليخلص يف األخري إىل اختزاهلا ) ب، ي، ن(الذي أعطى فيه فكرة تركيبية عن  خمتلف معاين مادة 
  .   19 – 16:حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ص: ينظر.يف مخسة معاين

2
  . 16حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ص : ينظر -
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: وتبين الشيء. عرفته: واستبنتـه أنا. ظهر: واستبان الشيء. وأبنته أي أوضحته. مبني
ـَه حىت تبين لك: ويقال. اإليضاح والوضوح: والتبيني. ظهر . استبنت الشيء إذا تأملت

  .والتبيني أيضا التثبت يف األمر والتأين فيه. بينت األمر أي تأملته وتومستهويقال ت
ويتعلّق األمر :"على الفصاحة والقدرة على التبليغ واإلقناع) ب،ي،ن(داللة مادة  -

هنا كما هو واضح، مبستوى ثالث من الداللة، املستوى الذي يشري ال إىل وضعية الشيء 
األشياء؛ وضعية االنفصال والتفرد والتميز، وال إىل حالته بالنسبة ملن يراه بالنسبة لغريه من 

ويرقبه؛ حالة الظهور والوضوح، إمنا يتعلّق األمر أساسا على هـذا املستوى بقدرة 
. 1"على اإلبانة للسامع مراده -اخل... الذي يرى األشياء ويتأملها ويتوسمها  –اإلنسان 
والبين من الرجال . للّسن، وكالم بين فصيح، وإفصاح مع ذكاءالفصاحة وا: فالبيان

والبيان إظهار املقصود بأبلغ . السمح اللّسان الفصيح الظّريف العايل الكالم القليل الرتج
  . لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللّسن

حني قال ابن  سحرمرادف للوسيأيت يف اللّسان بعد املعىن السابق معىن آخر للبيان         
إن الرجل يكون عليه احلق، وهو أقوم حبجته من خصمه، فيقلب احلق ببيانه إىل :" منظور

معناه : نفسه، ألنّ معىن السحر، قلب الشيء يف عني اإلنسان وليس بقلب األعيان، وقيـل
إىل قوله إنه يبلغ من بيان ذي الفصاحة أنه ميدح اإلنسان فيصدق فيه حىت يصرف القلوب 

وحبه، مث يذمه فيصدق فيه حىت يصرف القلوب إىل قوله وبغضه، فكأنه يسحر السامعني 
وجتدر اإلشارة هاهنا إىل أنّ البيان مبعناه . 2"إنّ من البيان لسحرا: بذلك، وهو وجه قوله

لغ السابق إما مستحسن أو مذموم؛ فالبيان الذي يعين الفصاحة واللّسن وإظهار املقصود بأب
لفظ سيكون مستحب بشرط توفّر الصدق، أما البيان املرادف للسحر وقلب احلق باطال 

  .والباطل حقّا فمذموم؛ ألنه داخل يف شعبة من شعب النفاق واملكر واخلداع

                                                 
1
 .18حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ص  -
2
 .69، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج -
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ورد لفظ البيان يف مواضع من لسان  :على القرآن الكرمي) ب،ي،ن(داللة مادة  -
خلَق اإلنسانَ، علَّمه الْبيانَ، : عز و جلّ خبصوص قوله جاجقال الز" العرب مبعىن القرآن، 

، علّمه البيان أي علّمه القرآن الذي فيه بيان كل )ص(قيل إنه عين باإلنسان ههنا النيب 
  .1"شيء

قيل خبصوص  :على الكالم الذي يفصل اإلنسان عن احليوان) ب،ي،ن(داللة مادة  -
اإلنسان هنا آدم عليه السالم، وجيوز يف اللّغة أن يكون :" ذكرها شرح اآلية الكرمية السابق

اإلنسان امسا جلنس الناس مجيعا، ويكون على هذا، علّمه البيان جعله مميزا حـىت انفصـل   
  .2"اإلنسان ببيانه ومتيزه عن مجيع احليوانات

ميكن أن نضع الواردة يف لسان العرب، ) ب،ي،ن(بعد استعراض أهم معاين مادة         
أوهلما أنّ حماولة ترتيب تلك املعاين من أدناها إىل أعالها أو باألحرى من أوهلا : مالحظتني

إىل آخرها، ستكشف عن وجود خيط خفي رابط بينها، جيعل بعضها وليد البعض اآلخر 
 لن يتم إالّ) ب،ي،ن(ونتيجة له؛ أي أنّ عملية االنتقال من مستوى داللة معينة ملادة 

باالستناد على املستوى الذي تكون قبله بدءا من دالليت الفصل والوصل اللّتني متثّالن 
مستوى أوال، وصوال إىل آخر املستويات اليت متثّلها الفصاحة واللّسن مثّ اإلقناع؛ وذلك 
بأن لن يتم الوصول إىل مستوى اإلقناع إال بتوفّر اللّسن والفصاحة، اللّذين يستدعيان 

ا توفّر القدرة على التبليغ والنطق والكالم، الذي سيكون مبثابة هذيان وكالم غري بدورمه
؛ أال وهو مستوى الظّهور )ب،ي،ن(مفهوم إن مل يتوفّر مستوى آخر من معاين مادة 

والوضوح الناتج عن املستوى األول؛ مستوى انفصال الشيء أو اتصاله بأشياء أخرى، 
اإلبانة عن سيؤدي، ال حمالة، إىل عدم قدرة املتكلّم على  فعدم ظهور الشيء ووضوحه
  .فحوى ذلك الشـيء وحدوده

أما املالحظة الثانية فمتعلّقة مبحاولة استجالء نقاط التقاء املعاين اللّغوية ملادة        
املوجودة يف لسان العرب، واملعاين االصطالحية العامة للفظ البيان الواردة يف ) ب،ي،ن(

                                                 
1
 69، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج -
2
 .ن.ن، ص.م -
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إذ يبدو أنّ معظم معاين مادة . دراسات كل من حممد عابد اجلابري وطه عبد الرمحن
مبثابة تلخيص جد مركّز للمعاين االصطالحية، ذلك ألنه باإلمكان استنباط ) ب،ي،ن(

املعىن البالغي للبيان ومعناه املرادف للسحر، من الفصاحة واللّسن، والبين من الرجال 
أما البيان يف داللته على . لّسان الفصيح الظّريف العايل الكالمالسمح ال: الذي يعين

األساليب والوسائل اللّفظية املسامهة يف عملية التبليغ، فسيلتقي مباشرة مع املعىن اللّغوي 
أما ما . على الكالم الذي يفصل اإلنسان عن احليوان) ب،ي،ن(السادس؛ أي داللة مادة 

البيان مبعىن ما بين به : ائل اللّفظية وغري اللّفظية يف املادة هويقابل البيان كاسم جامع للوس
أما البيان من حيث داللته على ما به تتحقق عملية الفهم . الشيء من الداللة وغريها

تأمل األمر وتوسمه : والتلقي، فيمكن تقريبه إىل التبين والتبيني اللّذين يعنيان على التوايل
أما البيان الذي يقصد به البنية االستداللية املضمرة يف اللّغة . ألمر والتأين فيهوالتثبت يف ا

 حر الذي يقلب احلقمع البيان املرادف للس قرن باإلفصاح مع ذكاء، أو حىتفيمكن أن ي
باطال والباطل حقّا؛ كون الذّكاء املضاف إىل اإلفصاح قد يفيد ضمنيا معىن اإلقناع الذي 

الرباهني واألدلة القوية يف عملية اإلفصاح، أما البيان املرادف للسحر   بتوفرلن حيصل إال
سيكون نتيجة للقوة االستداللية املبنية على املغالطـة، املبنية بدورها على مقدمات خاطئة 

على الفصل ) ب،ي،ن(ليبقى، من مجلة ما ذكر، كل من دالليت مادة . أو مشكوك فيها
واحلال نفسه ينطبق كذلك على البيان الدال . عاين االصطالحيةوالوصل بدون مقابل يف امل

  .على البنية املنطقية املضمرة يف اللّغة الذي ال جند له أي مقابل يف تلك املادة
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      .البيان يف اصطالح علماء األصول: املبحث الثاين
و استقامة كل مسعى إن االستلزام الذي ميكن أن نطمئن إليه بداية هو عدم صحة أ        

يرمي إىل تناول مصطلح البيان وحتليله واستخراج مكوناته عند علماء أصول الفقه إن مل 
يرتكز، يف أساسه، على املصادر التراثية اليت كان ألصحاا فيها فضل السبق يف إرساء 

ضع قوانني الدعائم األوىل لنظرية، والبيان واحد من مكوناا، مهّها الوحيد واألوحد هو و
ولعلّ أول تلك املصادر الرائدة . فعالة وصلبة يتوصل ا إىل تفسري اخلطاب الشرعي وفهمه

أهم "، الذي يعد )هـ204 -هـ 150(حملمد بن إدريس الشافعي" الرسالة"هي مؤلّف 
 .1"مؤلّفاته بإمجاع الذين ترمجوا له، حىت إنه أصبح ا عندهم الواضع لعلم أصول الفقه

 -هـ 544هـ أو 543(وأكثر من ذلك ميكن أن نضم صوتنا إىل صوت الفخر الرازي 
استنبط الشافعي علم أصول الفقه، " :"مناقب الشافعي" الذي يقول يف كتابه) هـ606

فثبت أنّ نسبة الشافعي . ووضع للخلق قانونا كلّيا يرجع إليه يف معرفة مراتب أدلّة الشرع
ويف السياق نفسه يقول طه عبد . 2"طاليس إىل علم العقل رسطاإىل علم الشرع كنسبة أ

يف البالغة العربية جاء متأخرا عن استعماله يف جمال هو إىل " البيان"استعمال لفظ :"الرمحن
بدءا من مؤلّف الشافعي " علم أصول الفقه"علم املنطق أقرب منه إىل علم اللّغة وهو 

  .  3"الرائد، وهو الرسالة
الفقرة السابقة إىل إعادة االستشهاد ببعض ما أخذناه عن طه عبد الرمحن  عمدنا يف        

 تقربه من علم املنطقالوارد يف مستهل هذا الفصل ال الرتباط كالمه بداللة البيان اليت 
حتديده حللقتني معرفيتني بارزتني : أوال: فحسب، بل النطوائه على ثالث أفكار أخرى هي

تأكيد الفكرتني : ثانيا. حلقة أصول الفقه وحلقة البالغة: يهما مبصطلح البيان مهاأُستعني ف
أمهية : ثالثا. السابقتني وتدعيمهما، واللّتان عد الشافعي من خالهلما كواضع ألصول الفقه

                                                 
1
 .170، ص1980السعيد الورقي، يف مصادر التراث العريب، دار املعرفة اجلامعية للطّبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  -
2
حممد بن إدريس الشافعي، : أمحد حممد شاكر، ضمن مقدمة: نقال عن. 57الفخر الرازي، مناقب الشافعي، ص  -

 .13 صت، .دالرسالة، دار الكتب العلمية، بريوت، 
3
 .403طه عبد الرمحن، اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي، ص  -
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وأنه، وهذا ما يهمنا . أنه مؤلّف رائد يف أصول الفقه: العتبارين رئيسيني" الرسالة"مؤلّف 
  .هذا املوضع بالذات، تعرض ملصطلح البيان بالدرس والتحليل يف
  :البيان عند الشافعــي .1

بسؤال قصري "الرسالة"يستهلّ الشافعي حديثه عن البيان الوارد يف أوىل صفحات         
وهي الصيغة االستفهامية اليت قد توهم ببساطة نظرة الشافعي  1كيف البيان؟: ومباشر هو
ن وسهولتها، إالّ أنّ حماولة اإلجابة عن ذات السؤال ستكشف جانبه اإلشكايلّ إىل إىل البيا

حد كبري، ذلك أن مصطلح البيان خفيف على اللسان ثقيل يف ميزانه املعنوي عند 
الشافعي، وذلك الحتماله قراءات متعددة وتأويالت متنوعة، فقد يكون مقصوده من 

﴿ونزلْنا :أو قـوله تعاىل ،2لبيان على الظهور والوضوحاداللة  إىلالبيان، وهذا باالستناد 
نيملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهٍء ويكُلِّ شاناً ليبت ابتالْك كلَيأوكما  ،]89/النحل[﴾ ع

ليست ترتل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إالّ ويف كتاب اهللا الدليل على :"قال الشافعي
كيفيات ورود األحكام الشرعية ودرجات ظهورها يف النصوص  ،3"اهلدى فيهاسبيل 

إمكانية القيام بدراسات وصفية هلا، مع وجوب عدم : وطرق تكوا وتشكّلها، أو لنقل
نسيان عملية الكشف عن عالقات التأثري والتأثّر احلاصلة بني بعضها، مما ينتج تغيريا يف 

  .نسخ بعض النصوص لبعضها اآلخر: صولاألحكام، أو بتعبري علماء األ
وقد يكون مقصود الشافعي من البيان هو إظهار كيفيات استنباط األحكام         

الشرعية واستخراجها من النصوص، بدليل أن البيان قد يعين، إضافة إىل الظهور 
لطربي ، أو كما يقول أبو الطيب ا4"ما بين به الشيء من الداللة وغريها"والوضوح، 

أو كما حده . 5"كل ما كان إيضاحا ملعىن وإظهارا له، فهو بيان) :"هـ450 -هـ348(
                                                 

-1
الشـافعي، األم، حتقيـق   : ينظر أيضا. 21مد شاكر، صأمحد حم: حممد بن إدريس الشافعي، الرسالة، حتقيق وشرح 

 .07، ص2001، )مصر(، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة 1، ج1رفعت فوزي عبد املطلب، ط:وختريج
2
   .67، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج -
3
 .20الشافعي، الرسالة،  ص -
4
 .ن.س، ص.ابن منظور، م -
5
 .477، ص1احمليط يف الفقه، جالزركشي، البحر  -
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أو كما قال املاوردي . 1"بأنه تبيني الشيء) :"هـ369 -هـ 293(أبو عبد اهللا البصري 
الذي عليه "خبصوص معناه عند الفقهاء، والشافعي واحد منهم، ) هـ463-هـ364(

  . 2"إظهار املراد بالكالم الذي ال يفهم منه املراد إال به  مجهور الفقهاء أنّ البيان
وميكن من زاوية أخرى أن نفترض أن الشافعي مل يقصد بالبيان كيفيـات ورود          

األحكام وال كيفيات استنباطها، بل النهج أو الطريق الواجب إتباعها يف كل ذلـك، أي  
واألدوات اإلجرائية اليت ميكن أن تصلح كنظرية لتفسـري اخلطـاب    التساؤل عن القوانني

  . الشرعي
صفوة القول، بعد التعرض لبعض اإلمكانيات التأويلية اليت مينحها سؤال الشافعي،        

أن عملية فهم النصوص واستخراج األحكام الواردة فيها، وهو الغرض األمسى الذي ينشده 
هو :" خبصوص موضوعه ) هـ794 -هـ745(يقول الزركشي  علم أصول الفقه، أو كما
نقصد بالنص هاهنا (، لن تتم إال بالتفاعل املستمر بني النص 3"العلم باألحكام الشرعية

ومتلقيه، والتعاون الدائم بينهما؛ أي بني ) القرآن الكرمي والسنة النبوية جبميع أنواعها
) ج للبيان الذي يعين تبيني الشيء وتوضيح معناه املنت(الذّات اليت ميثلها شخص الفقيه 

أو لنقل ). املنتج للبيان الذي يعين الظهور والوضوح( واملوضوع املتمثل يف النص الشرعي 
إنّ أصل األحكام نصوصها، لكن طريقة ورودها ختتلف من موضع إىل : بعبارة أخرى

. ضمرة ويتم اإلشارة إليهاأخر؛ فإما هي جاهزة وقريبة من حالة االكتمال وإما هي م
إنّ عمله : وعليه ميكن وضع متثيل لدور الفقيه حول كل ما سبق احلديث عنه بالقول

واجتهاده يكون حمل جتاذب، بتحكم كلي من النص، نقطتني حملور؛ نقطة دنيا هي الصفر 
وأخرى قصوى هي املئة، مع اإلشارة إىل أنّ عمله ذاك سوف لن يالمس، يف مجيع 

وال، نقطة الصفر وال نقطة املئة؛ فكلّما كان النص بينا وواضحا واحلكم الوارد فيه األح
متجها حنو االكتمال اتجه عمل الفقيه واجتهاده حنو نقطة الصفر؛ أي ستكون نسبة إعمال 

                                                 
1
 .478، ص 1الزركشي، البحر احمليط يف الفقه، ج -
2
 ن.ن، ص.م -
3
  .31ن، ص .م -
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أما إذا جاء النص غامضا واحلكم الوارد فيه متجها حنو اإلضمار . فكره ضئيلة وقليلة
جه عمل الفقيه واجتهاده حنو نقطة املئة؛ أي ستكون نسبة إعمال الفكر والغموض، ات

وميكن يف األخري التمثيل لكلّ ما قيل خبصوص سؤال الشافعي . عنده كبرية ومرتفعة
         :     باملخطّط التركييب اآليت

                   

  
     

لعلّنا لن نبالغ إن قلنا، بعد إيراد املخطّط التركييب السابق، إنّ سؤال الشافعي واحد         
يف ظاهره ومتعدد يف باطنه؛ ذلك ألن البيان الذي راح يتساءل خبصوصه أنواع خمتلفة، 

اآلخر إىل إنتاج بيان أكرب وأمسى، سيؤدي ائتالف كل منها وتداخـل بعضها يف البعض 
حبيث سيحيل البيان األول إىل احلكم . أو لنقل، إن صح التعبري، إنتاج بيان بيان البيان

، والبيان الثاين إىل عمل الفقيه )يف الشكل 3الرقم (النهائي الذي يتم إظهاره بصفة ائية 
رجة وضوح النص ومدى ظهور ، والبيان الثّالث إىل د)يف الشكل 2الرقم (واجتهاده 
كما ميكن القول، زيادة على ما سبق، إن معظم ). يف الشكل 1الرقم (احلكم فيه 

الدراسات الفقهية اليت حتاول فهم النص الشرعي بغرض استخراج األحكام الواردة فيه، 
السؤال فيها دائم إن  اكيف البيان؟  أي أن حضور هذ: سترتبط بشكل أو بآخر بسؤال

      )1 ( 

  كيف البيان؟
  بيان النص 

    )2( 
  كيف البيان؟

  بيان الفقيه 

0 0 100    

  

         )3 ( 

  كيف البيان؟    
  بيان احلكم و إظهاره 
 

100    
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صفة جلية أو مضمرة، أي مثـة إمكانية جلعل تلك الدراسات مبثابة إجابة عن السؤال أو ب
فيكون بيان الفقيه، من مثّ، ممثّال ببحثه يف أساليب . عن بعض تفريعاته املستخرجة آنفا

اخل، أما بيان النص ...اللّغة العربية بصرفها وحنوها وبالغتها ودالالت ألفاظها على املعاين
اخل، لينجر عن تفاعل كل تلك العناصر ...ون ممثّال بظاهره وحمكمه وخفيه وجمملهفسيك

  . إظهار احلكم وتبيينه
والبيان :"كيف البيان؟ إىل القول: ينتقل الشاّفعي بعد سؤاله املصاغ وفق الشكل        

عة املتشعبة فأقلّ ما يف تلك املعاين اتم: اسم جامع ملعاين جمتمعة األصول متشعبة الفروع
بلسانه، متقاربة االستواء عنده، وإن كان بعضها  ∗أنها بيان ملن خوطب ا ممن نزل القُرانُ

ما الذي يقصده . 1"أشد تأكيد بيان من بعض، وخمتلفة عند من جيهل لسان العرب
أن الفقرة  الشافعي بفقرته هذه؟ أهي تعريف للبيان؟ أم إجابة عن سؤاله السابق؟ نعتقد

تشتمل على التعريف واإلجابة معا، رغم أن ورود األمرين اكتسى طابع العموم واتسم 
. جمتمعة األصول متشعبة الفروع نبالغموض؛ إذ عرف الشافعي البيان بأنه اسم جامع ملعا

وأجاب عن سؤال كيف البيان؟ بوصف تلك املعاين اتمعة واملتشعبة، والتأكيد على 
وسوف لن يتوقّف . ستوائها مبجيء بعضها أشد تأكيد بيان من البعض اآلخرتقارب ا

" الرسالة"الشافعي عند هذا احلد من التعريف واإلجابة؛ ذلك ألن معظم صفحات 
ستحمل يف طياا إشارات عديدة ميكن من خالهلا استنباط تعريف عام للبيان وإجابة عامة 

زيادة على ذلك، ما ذهبنا إليه خبصوص اشتمال  كذلك عن السؤال، كما أا ستؤكّد،
  . السؤال على أنواع خمتلفة من البيان

بأمجعها، فضال عما سبق ذكره، تكاد تكون حبثا يف الطريقة اليت " الرسالة"إن         
؛ فليس فهم النصوص الدينية ومعرفة النهج الذي ينبغي 2جيب اتباعها لفهم النصوص الدينية

عه لتحقيق ذلك الفهم سوى وصف األساليب التعبريية املوجودة يف اخلطاب الشرعي اتبا
                                                 

∗ -
 . واألمر نفسه ينطبق على كل املواضع اليت وردت فيها كلمة القرآن. هكذا هو يف أصل النسخة احملققة بدون مهزة 

1
 .07، ص1األم، جالشافعي، : ينظر أيضا. 21الشافعي، الرسالة، ص  -
2
 .156دراسات ومناقشات، ص : حممد عابد اجلابري، التراث واحلداثة :ينظر -
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ولن يتحقق ذلك إالّ باالستناد على املعرفة احملكمة . وطرق داللتها على املعاين الكامنة فيها
ألنه ال يعلم من إيضاح مجل علم "للسان العرب، والتصفّح الدقيق ألساليبه التعبريية، 

وحمصلة . 1"هل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه ومجاع معانيه وتفرقهاالكتاب أحد ج
إنّ الشافعي قد ربط بني معرفة لسان العرب والعلم بأصول الشريعة ربط شرط : القول

وهذا دليل آخر على مشروعية ما ذهبنا إليه خبصوص السؤال؛ ألن املعاين  2.مبشروط
د تطابق املعاين اليت متّ إيرادها داخل احتماالت املوجودة يف العبارة السالفة الذّكر تكا

  .التأويل املتعرض إليها حني حاولنا حتليل سؤال كيف البيان؟ وكشف جانبه اإلشكايل
 وتفصيل القول يف املوضوع املعاجل" الرسالة"يبدو أنّ مواصلة احلديث عن مؤلّف         

لى حماولة إجياد تعريف واضح للبيان لن يسعه هذا املقام، لذا سنقتصر فيما سيأيت ع فيها
 البيان، تناولاملتبعة يف  كيفيةال، إىل يف عجالة، مث اإلشارة، ذاا" الرسالة" واستنباطه من

عند الشافعي فقط، بل عند علماء األصول عامة؛ أي عند مجهور  ليسحماولني تقصيها 
عي وقعد قواعده وأرسى أصوله الذي أسسه الشاف" منهج الشافعية " املتكلمني أو ما يسمى

  .ليتم بعد ذلك استقصاؤها عند احلنفيني 3وج خلفه علماء املالكية واحلنابلة،
أما ما تعلّق بتعريف البيان، فسنستعني هاهنا ببعض ما قاله أبو حامد حممد بن         

ه من أمره ليس بالسهل، فإن:" الذي راح يصفه قائال) هـ505 -هـ450(حممد الغزايل 
، ويضيف 4"مجلة أساليب اخلطاب، بل هو من أمهّها، وهلذا صدر به الشافعي كتابه الرسالة

اعلم أنّ البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتعريف " :" املستصفى من علم األصول"يف كتابه 
م، إعال: واإلعالم، وإنما حيصل اإلعالم بدليل، والدليل حمصل للعلم، فها هنا ثالثة أمور

، ويضيف يف موضع آخر من 5"ودليل حيصل به اإلعالم، وعلم حيصل من الدليل
                                                 

1
 .20، ص 1الشافعي، األم، ج: ينظر أيضا. 50ص  ،الشافعي، الرسالة -
-2
 .162دراسات ومناقشات، ص : حممد عابد اجلابري، التراث واحلداثة: ينظر 

3
  .08، ص 1998ن، .م.، دار الطرابيشي للدراسات اإلنسانية، د1، طخالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه :ينظر -
4
 .477، ص3الزركشي، البحر احمليط يف الفقه، ج -
5
اجلامعـة   محزة بن زهـري حـافظ ،  : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، املستصفى من علم األصول، دراسة و حتقيق -

 . 61، ص 3ت، ج.كلية الشريعة، املدينة املنورة، د -اإلسالمية
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أنه ليس من شرط البيان أن حيصل التبيني به لكل أحد، بل : واعلم:" دائما" املستصفى"
جيوز أن يكون حبيث إذا سمع وتؤمل وعرفت املواضعة صح أن يعلم به، وجيوز أن خيتلف 

وليس من شرطه أن يكون بيانا ملشكل، ألن النصوص املعربة . وتعرفهالناس يف تبين ذلك 
  .1"عن األمور ابتداء بيان، وإن مل يتقدم فيها إشكال

، إذ يقول "الرسالة"لن نعلّق على كالم الغزايل إالّ بعد إيراد ما يقارب معناه يف         
جوه، ال من وجه واحد، أنّ البيان يكون من و) هذا الكتاب(ويعلم من فهم :" الشافعي

، وعند من ]أو التبيان كما يف مؤلّف األم[جيمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان 
فجماع ما أبان اهللا :" ، كما يقول يف موضع آخر2]"التبيان[يقصر علمه خمتلفة البيان 

ما : فمنها. وهمن وج: - خللقه يف كتابه، مما تعبدهم به، ملا مضى من حكمه جلّ ثناؤه
ما أحكم فرضه بكتابه، وبين كيف هو على لسان نبيه : ومنه[...]. أبانه خللقه نصا 

ما فرض : ومنـه[...]. مما ليس هللا فيه نص حكم ) ص(ما سن رسول اهللا : ومنه[...]. 
  بعدما  ∗ 4مثّ رتب البيان مخس مراتب أو درجات  3".اهللا على خلقـه االجتهاد يف طلبـه

                                                 
1
  .63الغزايل، املستصفى من علم األصول، ص  -
2
 .63، ص 1الشافعي، األم، ج: ينظر أيضا. 146ص، الشافعي، الرسالة -
3
  .08 -07األم، ص ص : ينظر أيضا. 22 - 21م ن، ص ص  -
4
 . 08 -07األم، ص ص : ينظر أيضا. 34 -26: ص س،.الشافعي، م: ينظر -

∗
قـال  :"إذ يقـول .يلي نصا للجويين  ميكن عده كتصور يربز مراتب البيان عند الشافعيدف االختصار سنورد فيما  -

 لفظ ناص منبه على املقصود من غـري : املرتبة األوىل من البيان: الشافعي رضي اهللا عنه يف باب البيان يف كتابه الرسالة
فَصيام  ثَالثَة أَيامٍ في الْحـج وسـبعة إِذَا     ﴿ :واستشهد يف هذه املرتبة بقوله سبحانه و تعاىل. تردد، وقد يكون مؤكدا
كالم بين واضح يف املقصود الذي : املرتبة الثانيـة. فهذا يف أعلى مراتب البيان ]96/البقرة[﴾رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ 

سيق له، ولكن خيتص بدرك معانيه وما فيه املستقلّون وذوو البصائر، واستشهد بآية الوضوء ؛ فإا واضحة، ولكـن يف  
على املصطفى  ما جرى له ذكر يف الكتاب، وبيان تفصيله حمالٌ :املرتبة الثالثة. أثنائها حروف ال حييط ا إال بصري بالعربية

فتفصيله قدرا، وذكر مستحقّه حمال على رسول اهللا  ]141/األنعام[﴾وآتواْ حقَّه يوم حصاده﴿ :، وهو كقوله تعاىل)ص(
األخبار الصحيحة اليت ال ذكر ملقتضياا يف كتاب  :املرتبة الرابعة. عليه الصالة والسالم، ولكن األمر به ثابت يف الكتاب

املرتبة و. ]7/احلشر[ ﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴿ :قها من الكتاب قوله تعاىلاهللا تعاىل وإمنا متعلّ

أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلـويين، الربهـان يف   :ينظر.القياس املستنبط مما يف الكتاب والسنة :اخلامسة
   .40، ص1997، دار الكتب العلمية، بريوت،1ج ،1صالح بن حممد عويضة، ط: رج أحاديثهأصول الفقه، علّق عليه وخ
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ها، مما يف مثل وراَء رجوت أن تدلّ على ما] أي من البيان[ وقد وضعت مجال منه :"قال
  .1"معناها
ما يبدو واضحا من نصوص الغزايل والشافعي، رغم االختالف الذي يوحي به         

ظاهرها؛ بتناول األول البيان بصورة جتريدية، ومن زاوية ارتباطه باخلطاب عامة، وتناول  
بصورة عملية تطبيقية، ومن زاوية ارتباطه باخلطاب الشرعي فقط، أن جوهرمها  الثاين له

حيث يكون البيان يكون املعىن، وحيث يكون املعىن : واحد ميكن تلخيصه يف املبدأ اآليت
فتحقّق الواحد من االثنني يستوجب، بالضرورة، حتقّق اآلخر، وذلك من . يكون البيان
 حصول البيان ووضوح املعىن، إن بالزيادة أو النقصان، ننسى اإلشارة إىل أندون أن 

سيكون مشروطا بكيفية تعبري اخلطاب عنهما، ومدى معرفة املتلقي للسنن الذي يتيح له 
ألنه ليس من شرط البيان أن حيصل التبيني به لكل "إمكانية احلصول على ذلك املعىن 

البيان يكون من وجوه، "كون .2"فه وجيوز أن خيتلف الناس يف تبين ذلك وتعر[...] أحد
ال من وجه واحد، جيمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه 

  .3"خمتلفة البيان
ميكن اخللوص، بعد الكشف عن اجلوهر اخلفي الكامن يف نصوص الغزايل         

اراته بيان، أو لنقل حاملة ملعان والشافعي، إىل القول إن جلّ ألفاظ اخلطاب الشرعي وعب
فلن متر تلك األلفاظ . البيان: متفاوتة من حيث نسبة الوضوح واجلالء جيمعها اسم هو

والعبارات على متلقيها فقيها كان أو إنسانا عاديا عارفا للّغة العربية، دون أن ختلق يف 
ألساليب اليت تصاغ وفقها، ذهنه معىن من املعاين؛ معان دقّق الشافعي النظر فيها وأمعن يف ا

قد أوضح لنا ] بنظره يف النص الشرعي وتدبره فيه[ندرك أنه رضي اهللا عنه "ما جيعلنا 
، ليخلص يف األخري إىل ترتيب البيان، 4"أساليب اللّغة يف التعبري وحدد لنا أنواع الداللة

                                                 
1
 . 09، ص 1الشافعي، األم، ج: ينظر أيضا. 25الشافعي، الرسالة، ص -
2
 .63، ص 3الغزايل، املستصفى من علم األصول، ج -
3
 .63، ص 1الشافعي، األم، ج: ينظر أيضا. 146ص  ،س.الشافعي، م -
4
 .23ت، ص .حممد سعد، مباحث البيان عند األصوليني والبالغيني، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د -
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ذلك مستندا يف ذلك على مقياس وضوح األحكام يف اخلطاب الشرعي ودرجات 
الوضوح، إىل مخسة أقسام أو مراتب، وهي ما سيكون فيما بعد، إضافة إىل مسائل 

أتباع الشافعي من مالكية وحنابلة، الذين يطلق على جهم تارة  ∗عديدة، حمل اختالف
، وأتباع أيب "منهج الشافعية" ، وتارة أخرى "مجهور املتكلّمني"أو " منهج املتكلّمني" اسم 

وهذا ما . 1"منهج األحناف" الذين يطلق عليهم اسم ) هـ150 - هـ80( حنيفة النعمان
  . سنحاول التعرض إليه، بشيء من التفصيل، يف الصفحات اآلتية

  :أقسام البيان عند مجهور املتكلّمني .2

صفْراء فَاقع لَونها تسر  ﴿ :والقول إما أن يكون من اهللا تعاىل، كقوله :البيان بالقول -أ
رِيناظ69/البقرة[﴾الن[ن لقوله تعاىله مبيةً﴿:فإنقروا بذْحبأَنْ ت كمرأْمي إِنَّ اللّه﴾]67/البقرة[ ،

وأَعدوا لَهم  ﴿: وهو بيان السنة للقرآن، مثل قوله تعاىل) ص(وإما أن يكون من الرسول 
ةن قُوم متطَعتا اسسول  ]60/األنفال [ ﴾ منه الرأال :"بقوله) ص(فإنّ القول هاهنا جممل بي

 .2"إنّ القوة الرمي

فَالَ تقُل لَهما أُف والَ  ﴿:هذا البيان قوله تعاىل 3ومن أمثلة :البيان مبفهوم القول -ب
فالبيان هنا عبارة عن تنبيه يفهم منه أنّ . ]23/ اإلسراء [﴾ والً كَرِمياًتنهرهما وقُل لَهما قَ
  .  الضرب أوىل باملنع

صالته، فإنها بيان  4، ومثاله)ص(والفعل ال يكون إالّ من الرسول : البيان بالفعل -ت
فَأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعـوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِري بِما  ﴿:لقوله تعاىل

                                                 
∗
، 2ط عبد الوهاب عبد السالم طويلة، أثر اللّغة يف اختالف اتهدين،: ينظر خبصوص االختالف بني الشافعية واحلنفية -

 .2000. دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع و الترمجة
1
 .10-8: خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، ص :ينظر -
2
أبـو حممد عبد اهللا بن عبـد الرمحن بن الفضل بن ـرام الدرامي، مسند الدرامي : ينظر خبصوص احلديث الشريف -
 ، ص2000، دار املغين للنشر والتوزيع، الرياض،3، ج1، حتقيق حسني سليم أسد الداراين، ط)املعروف بسنن الدرامي( 

1556.  
3
 .117حممد سعد، مباحث البيان عند األصوليني والبالغيني ، ص: ينظر -
4
  .119ن، ص .م: ينظر -
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وكمثال آخر على . 1"صلّوا كما رأيتموين أصلّي):"ص(ولذا قال .]13/ اادلة[ ﴾تعملُونَ
اسِ حـج الْبيت وللّه علَى الن ﴿: ، الذي هو بيان لقوله عز وجلّ)ص(البيان بالفعل حجه 

  . ]97/ آل عمران [﴾منِ استطَاع إِلَيه سبِيالً 
عن إنكار قول أو فعل قيل أو حدث ) ص(وفحواه أن يسكت النيب : البيان بالتقرير -ث

. 2بني يديه أو يف عصره وقد علم به، فإن مل ينكر قوال أو فعال فذلك داللة على جوازمها
:" للقول، ما روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، قال) ص(ومن أمثلة عدم إنكاره 

خرج رجالن يف سفر، فحضرت الصالة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، فصليا، مث 
وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدمها الصالة والوضوء، ومل يعد اآلخر، مثّ أتيا رسول اهللا 

، وقال "أصبت السنة وأجزأتك صالتك:"  ، فذكرا ذلك له، فقال للّذي مل يعد)ص(
  .3"لك األجر مرتني" للّذي توضأ وأعاد

الصـادرة عـن     4ويقصد باإلشارة عند األصوليني اإلشارة احلسية :البيان باإلشارة -ج
أي . 5وخنس اإلام يف  الثالثة" الشهر هكذا وهكذا وهكذا : " ومثاله قوله) ص(الرسول 

  .        ثالثني ومرة تسعا وعشرينإىل كونه مرة 
) ص(شيئا فيتبع يف ذلك، ومن أمثلته أنه ) ص(وهو أن يترك الرسول : البيان بالترك - ح

:" ملّا قُدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، أمسك عنه الصحابة وتركوه إىل أن قال هلم

                                                 
1
شعيب : علي بن عمر الدارقطين، سنن الدارقطين، حققه وضبط نصه و علق عليه: ينظر خبصوص احلديث الشريف -

 .10، ص 2004، مؤسسة الرسالة، بريوت، 2، ج1األرنؤوط وآخرون، ط
2
 .137حممد سعد، مباحث البيان عند األصوليني والبالغيني ، ص : ينظر -
3
طارق بن عوض اهللا :أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، املعجم األوسط، حتقيق : ينظر خبصوص احلديث الشريف  -

ينظر . 48م، ص 1995 ،، دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة8بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، ج
، دار احلرمني للطباعة والنشـر والتوزيـع،   1، ج1أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني، ط: أيضا

  . 274-273، ص ص 1997القاهرة، 
4
  .149س، ص .حممد سعد، م:ينظر -
5
أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول  :ينظر خبصوص احلديث الشريف  -
 .32هـ، ص 1400، املكتبة السلفية، القاهرة، 2، ج1وسننه وأيامه، ط) ص(اهللا 
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آخر على بيان الترك،  وكمثال. 1وأذن هلم بأكله" إنه ليس بأرض قومي فأجدين أعافه
  . صالة اللّيل مجاعة خشية أن تكتب على األمة) ص(تركه 

أو . 2"محل فرع على أصل يف حكم جبامع بينـهما "وهو يف الشرع : البيان بالقياس -خ
تسوية واقعة مل يرد نص حبكمها بواقعة ورد النص حبكمها يف احلكم املنصوص عليه؛ " هو 

النبيذ الذي هو فـرع واخلمـر   : وكمثال على القياس. 3"احلكملتساوي الواقعتني يف علّة 
الذي هو أصل والعلّة اليت هي السكر، واحلكم املتمثل يف حترمي النبيذ لورود نص صريح يف 

  .حترمي اخلمر
  : أقسام البيان عند األحناف .3

. 4"صوصتأكيد الكالم مبا يقطع احتمال ااز واحتمال اخل"هم دهو عنو: بيان التقرير.أ

فذكره  ]38/اماألنع[ ﴾والَ طَائرٍ يطري بِجناحيه ﴿ :ومن أمثلة قطع احتمال ااز قوله تعاىل
ستحتمل ااز إن مل تضاف إليها شبه اجلملة املتكونة من اجلار " طائر يطري"تعاىل لعبارة 

اليت استبعدت احتمالية ااز وأكّدت ورود العبارة على احلقيقة ) جبناحيه( وارور
فَسجد الْمآلئكَةُ  ﴿: أما عن أمثلة بيان التقرير الذي حيتمل اخلصوص قوله تعاىل. وقررا

ع عام وشامل فاملالئكة يف هذه اآلية الكرمية عبارة عن مج ]30/احلجر  [ ﴾كُلُّهم أَجمعونَ 
  ".أمجعون"و"كلّهم"ميع املالئكة، لكنه حيتمل اخلصوص، فأزيل ذلك بالتأكيدين جل
ومـن  . ∗5هو بيان ما فيه خفاء من امل واملشترك واخلفي واملشكل: بيان التفسري -ب

فورود كلميت  ]43/البقرة  [﴾وأَقيمواْ الصالَةَ وآتوا الزكَاةَ  ﴿:أمثلة ما فيه خفاء قوله تعاىل
                                                 

1
. 1283 -1282، ص ص 2، ج)املعروف بسنن الدرامي( الدرامي، مسند الدرامي : ينظر خبصوص احلديث الشريف -

 .463، ص 2وسننه و أيامه، ج) ص(ري، اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا البخا: ينظر أيضا
2
، 2001، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، 5حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، مذكرة يف أصول الفقه، ط -
 . 291ص 

3
 .226خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، ص  -
4
 .199، ص1986، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، 1، ج1وهبة الزجيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ط -
5
 .169حممد سعد، مباحث البيان عند األصوليني والبالغيني، ص  :ينظر -

∗ -
  ....ضمن ، و"غري واضح الداللة" يندرج كل من امل واخلفي واملشكل واملتشابه عند علماء األصول حتت قسم  
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يف قوله جممل ال ميكن العمل بظاهره، ولن يفهم املراد من قوله تعـاىل  " الزكاة"و" الصالة"
ومن أمثلة . إالّ بالرجوع إىل السنة النبوية اليت أبانت عن كيفية الصالة وكيفية إيتاء الزكاة

ديهما جزاء بِما كَسبا نكَاالً والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَي ﴿: بيان التفسري أيضا قوله تعاىل
 يمكح زِيزع اللّهو اللّه نمل لعدم وضوح مقدار . ]38/املائدة  [ ﴾مفاآلية الكرمية من ا

ما يقطع من اليد يف حد السرقة، ألن اليد يف كالم العرب تطلق جلميع العضو إىل اإلبط، 
فجاءت السنة ووضحت املراد وهـو القطـع مـن     وتارة إىل املرفق، وأخرى إىل الزند،

  .∗الرسغ
وهو البيان الذي فيه تغيري ملوجب الكالم األول من املعىن الظّاهر إىل  :بيـان التغيري -ت

لبيان التغيري  2وكمثال. 1غريه، بواسطة الشرط أو االستثناء املتصلني بالكالم السابق
، فالشرط املؤخر يف العبارة مبثابة "أنت طالق إذا دخلت دار فالن:" بالشرط قول القائل

لوقع الطّالق يف احلال، لكن " إذا دخلت دار فالن" بيان مغير ملا قبله، فإن لو مل يكن قوله 
وإِن ﴿:الستثناء قوله تعاىلبيان التغيري بواسطة ا 3ومن أمثلة. وبإتيان الشرط بعده صار معلّقا

نَ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَن تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إَالَّ أَن يعفُو
ونسالَ تى وقْولتل بفُواْ أَقْرعأَن تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي أَو إِنَّ اللّه كُمنيلَ باْ الْفَض

 ريصلُونَ بمعا ته تعاىل أوجب على األزواج يف هذه اآلية الكرمية . ]237/البقرة  [ ﴾بِمفإن
نصف املهر املفروض عند الطّالق بشرط عدم الدخول على املطلّقات، مث استثىن حالة 

  . العفو اليت يسقط عندها الكلّ
                                                 

الظاهر، النص، املفسر، : وجند فيه. واضح الداللة/ 1: الذي ينقسم إىل قسمني مها" داللة اللّفظ على املعىن" مباحث ...
املشترك، فهو عندهم قسم من أقسام  أما. اخلفي، املشكل، امل، واملتشابه: وجند فيه. غري واضح الداللة/ 2. واحملكم

وهبة الزجيلي، أصول الفقه اإلسالمي؛ : ملزيد من التفصيل خبصوص هذه املصطلحات ينظر مثال". وضع اللفظ للمعىن"
  .خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه

∗
ابن منظور، لسان العرب، . الرسغ جمتمع الساقني و القدمني، وقيل هو مفصل ما بني الساعد والكف والساق والقدم - 
 .428، ص 8ج
1
  . 200، ص 1س، ج.وهبة الزجيلي، م :ينظر -
2
 .204حممد سعد، مباحث البيان عند األصوليني والبالغيني ، ص  :ينظر -
-3
 .ن.س ، ص.وهبة الزجيلي، م :ينظر 
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هو النسخ وهو رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر أو متـراخ   : بيان التبديل -ث
أن التبديل أو النسخ هو رفع للشيء بعد وجوده بفتـرة  : والفرق بني التبديل والتغيري. عنه

أما التغيري فليس فيه رفع حلكم األول وإنما يكـون  . زمنيـة فاصلة بني املنسوخ والناسخ
فقهاء أمجعوا على أن الشرط واالستثناء إنما يكون متصال ال منفصـال  بيانا متصال به، وال
نسخ : ، وهي∗وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ بيان التبديل أو النسخ أنواع 1.عن الكالم السابق

   .القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة

لبيان الذي يقع بسبب الضرورة، وهو الداللة غري اللفظية، ا وهو: بيان الضرورة -ج
وينقسم هذا النوع . 2وتسمى داللة السكوت، وتلحق بالداللة اللّفظية يف إفادة األحكام

  :من البيان إىل أربعة أوجه هي
أي أن يدلّ النطق على حكم املسكوت عنه ويلزم عن :" ما هو يف حكم املنطوق -

فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه  ﴿: قوله تعاىل 4ومثاله. 3"كم املسكوت عنهاملنطوق معرفة ح
على احنصار اإلرث يف األبوين، ودلّ  فدلّ السياق،]11/النساء  [ ﴾ُأَبواه فَُألمه الثُّلُث 

الكرمية على ختصيص األم بالثّلث، فيكون نصيب األب هو الباقي؛ أي  منطوق اآلية
فاملسكوت عنه وهو نصيب األب الزم للمنطوق، ويصري نصيب األب كاملنصوص . الثّلثان

  .فألمه الثّلث وألبيه ما بقي: عليه عند ذكر نصيب األم، كأنه قال
عند أمر يشاهده من ) ص(كسكوت النيب : "داللة حال الساكت الذي وظيفته البيان -

قسما من السنة ) ص(من هنا كان تقريره و[...] قول أو فعل، فيدلّ على اإلذن فيه 
  .5"كقوله أو فعله

                                                 
1
  . 200، ص1وهبة الزجيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ج :ينظر -

∗
، كتاب النسخ، من ص 4الزركشي، البحر احمليط يف الفقه، ج: النسخ و أنواعه، ينظر مثال ملزيد من التفصيل خبصوص  -
 .162  إىل ص 63

2
 .ن.ن، ص.م :ينظر -
3
 .201ن، ص.م -
4
 .ن .ن، ص.م :ينظر -
5
 .ن .ن، ص.م -
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هلذا الوجه من وجوه بيان الضرورة،  1وكمثال: داللة حال الساكت لدفع التغرير -
سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد متكّنه منها، الذي يدلّ على تنازله عن الشفعة، لدفع 

   .الضرر عن املشتري

. 2 معدود تعارف الناس على حذفه منعا من إطالة الكالمداللة السكوت على تعيني -
، فالسكوت عن مميز املئة يدلّ عرفا أنه "لفالن علي مئة ودينار:" قول القائل 3ومثاله
  .       الدينار
من إعطاء حملة وجيزة عن كيفية تناول البيان عند  يناانتهبعدما سنتعرض فيما يلي،         

وتقسيمه عندهم، إىل تقسيم ثالث للبيان أورده بعض " ألحنافا" و " مجهور املتكلمني"
اهللا  بن يوسف اجلويين  يقول أبو املعايل عبد. علماء األصول يف مصنفام الدينية والفقهية

: وقال قائلون:" للشافعي" الرسالة" ، بعد تعرضه للبيان كما ورد يف)هـ478 -هـ418(
فحوى فعل : الثانيةو). ص(لفظ الشارع ]: أي من مراتب البيان[فيها  املرتبة األوىل

يف  :الثالثةو". صلّوا كما رأيتموين أصلي:" الواقع بيانا كصالته مع قوله) ص(الشارع 
" هكذا وهكذاالشهر هكذا و:" قال) ص(كما صح يف احلديث أنه ) ص(إشارة الرسول 

الكتابة، وهي دون الفعل  :املرتبة الرابعة. فأشار بأصابعه العشر وحبس واحدة يف الثالثة
يف  :املرتبة اخلامسة .واإلشارة، ملا يتطرق إليها من اإليهام والتحريف، السيما مع الغيبة

ينقسم إىل يف القياس، وهو  :السادسةو. املفهوم، وهو ينقسم إىل مفهوم املوافقة واملخالفة
نعم يا : فقالوا" أينقص الرطب إذا يبس؟:" إشارة إليه كقوله) ص(ما يف لفظ الشارع 

فكان ذلك إمياء إىل تعليل فساد البيع مبا يتوقّع من النقصان " فال إذا:" فقال. رسول اهللا
  .4"له ذكر) ص(وإىل ما ليس يف لفظ الشارع  .عند اجلفاف

                                                 
1
 .  202-201، ص ص 1وهبة الزجيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ج: ينظر -
2
  .  202ن، ص .م -
3
  .ن .ن، ص.م :ينظر -
4
وما  481، ص3الزركشي، البحر احمليط يف الفقه، ج: ينظر أيضا. 41، ص1اجلويين، الربهان يف أصول الفقه، ج -

  . بعدها
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ورصد كيفيات تناوهلم له إىل  األصول معاين البيان عند علماء تتبعمل تقدنا حماولة         
، بل أيضا إىل اإلشارة، من دون قصد منا، هم وحسباستقصاء داللة البيان يف اصطالح

  . إىل بعض مظاهر التفكري الداليل والسيميائي العريب القدمي
عند مجهور املتكلّمني أو  وعليه فإنّ تفصيل القول وتدقيقه فيما يتعلّق بأقسام البيان        

عند األحناف وكذا التقسيم الثّالث الوارد بعدمها، من شأنه أن يكشف عن اندراج تلك 
األقسام يف الدرسني الداليل والسيميائي من بابيهما الواسعني؛ فالتعرض مثال إىل تقسيمات 

  :ديث عنوالتوسع فيها، سيؤدي بالضرورة إىل احل ∗اللّفظ حبسب داللته على املعىن
الذي . اخلاص -أ: الذي جند فيه: تقسيم اللّفظ باعتبار وضع اللّفظ للمعىن: أوال -

  . املؤول -د. املشترك -ج. العام -ب. املطلق، املقيد، األمر، والنهي: يشتمل على
. ااز -ب. احلقيقة -أ: وجند فيه: تقسيم اللّفظ باعتبار استعمال اللّفظ يف املعىن :ثانيا -
  .الكناية -د. الصريح -ج
وجند : تقسيم اللّفظ باعتبار داللة اللّفظ على املعىن حبسب ظهور املعىن وخفائه :ثالثا -
غري  -ب. الظّاهر، النص، املفسر، واحملكم: ويشتمل على: الواضح الداللة -أ: فيه

  .اخلفي، املشكل، امل، واملتشابه: ويشتمل على :واضح الداللة
عبارة : ويشتمل عند احلنفية على: تقسيم اللّفظ باعتبار كيفية داللته على املعىن :رابعا -

: أما عند مجهور املتكلمني فيشتمل على. النص، إشارة النص، داللة النص، واقتضاء النص
  .املنطوق واملفهوم الذي يشتمل بدوره على مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة

                                                 
∗
دراسات علماء األصول، تضمنتها كما " تقسيمات اللّفظ حبسب داللته على املعىن" إن تفصيل القول خبصوص مباحث -

إذ ميكن . فقط ة على بعض الدراسات اليت تناولت تلك التقسيماتـسنكتفي باإلحال، لذا البحثستأخذ حيزا كبريا من 
كما ميكن الرجوع أيضا . 362 إىل ص 202 ص من،1وهبة الزجيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ج: الرجوع ذا الصدد إىل

مفهوم  -: 1ج: اآليتالترتيب وفق هي السابق ذكرها وأماكن تواجد التقسيمات . الزركشي، البحر احمليط يف الفقه: إىل
تقسـيم األلفـاظ    -: 2ج. 457 إىل ص 450ص من  :احملكم و املتشابه  –.55 إىل ص 07ص من  :املوافقة و املخالفة
مباحـث   -. 40 إىل ص 38ص مـن   :داللة املطابقة والتضمن وااللتـزام  –. 38 إىل ص 36ص من  :وتقسيم الداللة

إىل  342ص من  :األمـر –.252 إىل ص 152ص من  :مباحث احلقيقة وااز –.151 إىل ص 122ص من  :املشترك
: الظّاهر واملؤول - .435 إىل ص 415 صمن : املطلق واملقيد - .3ج .456 إىل ص 426 صمن : النهي – .425 ص
 .476 إىل ص 455 صمن  :امل -.453 إىل ص 436 صمن 
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 نة عد التقسيمات السابقة وصفا ألساليب اللغة يف التعبري عزيادة على إمكاني        
املعاين، ووصفا كذلك لدرجات وضوح تلك املعاين بوضع اصطالحات ملختلف اهليئات 
اليت ميكن أن جتيء وفقها، فإنه ميكن عد التقسيمات ذاا مبثابة حماولة مبكرة لوضع قائمة 

، ومن مث مشروعية احلديث عما ميكن أن يكون شبه ائية لطرق داللة األلفاظ على املعاين
  .نظرية عربية أصيلة يف علم الداللة

أو إىل بيان . لفظ وفعل وإشارة وكتابة: إذا ما عدنا إىل تقسيم البيان مثال إىل        
فإن أهم شيء يدلّ عليه ذلك التقسيم إمنا هو . والتقرير واإلشارة والترك بالقول والفعل

وتأكيده، من . داللته، باخلصوص، على وجود درس سيميائي عريب قدمي مضمر يف ثناياه
مث، أن علماء األصول كانوا على وعي تام بأنّ اللّغة الطّبيعية ليست الوسيلة الوحيدة اليت 

وعليه فإننا ال جنـد . التواصل وتبليغ املخاطب مراده إىل املخاطَبميكن أن تتم ا عملية 
ارتبط البحث الداليل العريب :" حرجا يف ضم صوتنا إىل صوت قادة عقاق الذي يقـول

وانطالقا من هذا االرتباط، متكّن هذا التراث من تقدمي . القدمي بالقرآن الكرمي وعلوم الدين
اليت ميكن أن تدخل يف نطاق الدرس الداليل والسيميائي كثري من اإلسهامات األصيلة 

بكيفية أو بأخرى، فهناك مظاهر كثرية لتناول داليل عميق يف كتب اللّغة ويف بعض 
) املعىن(وإشكاليات ) العالمة( املصنفات الدينية والنقدية والبالغية اليت عوجلت فيها قضايا 

  . 1"من زوايا داللية خمتلفة
تقسيمات اللّفظ حبسب داللته " يفوتنا، يف هذا املقام أيضا، أن نشري إىل أنّ  ال        

قد كانت، إىل جانب تقسيمات أخرى، حمل حبث ودراسة قام ا أمحد " على املعىن
 Réflexions surتأمالت حول النظرية الداللية يف الفكر اللّساين العريب " توكّل بعنوان امل

La Théorie de la Signification dans la pensée linguistique arabe " حيث يقول ،
أعطت لنا النظرية العربية القدمية، اليت قدمناها بعد مجع شتاا، إمكانية :" يف خامتة دراسته

. مقارنة التأمالت العربية القدمية حول املعىن ببعض النظريات اللّسانية والسيميائية احلديثة
                                                 

1
، 2004قراءة يف املنجز التراثي، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، : قادة عقاق، يف السيميائيات العربية -
 .05ص
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فيبدو أن أمحد متوكّل . 1"امسها منطقة جد واسعة من املصاهرة والقرابة فتبين لنا أنها تق
قد خلص يف اية حبثه إىل التأكيد على وجود معامل هامة لنظرية داللية وسيميائية عربية 
قدمية ليس على الباحث سوى التعرف على أطرافها املتناثرة هنا وهنالك ومجعها مث تركيب 

  .بعضها مع البعض اآلخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1
- Ahmed  Moutaouakil , Réflexions sur La Théorie de la Signification dans la pensée 

linguistique arabe, Publications de la Faculté des Lettres et des  Sciences Humaines de 
Rabat, 1982 , p 315.          
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  .البيان عند ابن وهب الكاتب: املبحث الثالث
سبق وأن قلنا يف الصفحات األوىل من هذا البحث، إنّ الغرض من إيراد فصل         

نظري خاص مبصطلح البيان هو، إىل جانب زيادة حظوظ استيعابه عند اجلاحظ، إثبات 
حيث بدا لنا من القليل وغري الكايف أن يتم حصر مفهوم  افتراض تعدد مكوناته وتشعبها،
مما دفعنا بداية إىل إظهار بعض معانيه عند مفكرين . حسبفاملصطلح يف مكوناته البالغية 

عربيني معاصرين، مث حماولة الكشف عن أهم معانيه الواردة يف لسان العرب، ليتم بعد 
. ء األصول املصطلح بالتحليل والدراسةذلك التعرض، بشكل موجز، لكيفية تناول علما

وتصلح كل هذه املعطيات، يف رأينا، يف أن تكون عناصر أو أدلّة نبين عليها افتراضنا أو 
وسنمضي فيما يلي للبحث عن أدلّة أخرى، وذلك بالرجوع إىل واحد . باألحرى دعوانا

الربهان يف "وهو كتاب  من الكتب التراثية الذي كان البيان موضوعا أساسيا ومركزيا فيه،
  .البن وهب الكاتب" وجوه البيان

يف هذا املوضع وقبل التعرض للبيان " الربهان يف وجوه البيان"ومرد تناول كتاب         
وما سيأيت فيه،  هذا الفصلعند اجلاحظ، قدرة هذا التناول على القيام، باعتبار ما تقدم من 

طبع مفهوم البيان يف قلنا إا تلدينامية اليت ، من جهة، صورة ايكمل ؛ كونهبوظيفتني
باعتبار أن كتاب  ؛، من جهة ثانية، لولوج املوضوع املركزي للبحثميهد الفكر العريب، و

أشارت إىل موضوع البيان من بني أهم الدراسات القدمية اليت " الربهان يف وجوه البيان"
  .عند اجلاحظ

، أن الغرض من وراء تأليفه إمنّا ه صفحات كتاب، منذ أوىلابن وهب الكاتبيصرح         
هو معارضة ما جاء به اجلاحظ خبصوص مصطلح البيان، إذ يبدو أنّ صاحب الربهان ال 
يشاطره الرأي يف كيفية تناوله له، وال يف املعاين اليت خصه ا، وال يوافقه كذلك يف 

حسب رأيه، ال يعكسه ويدل  ذا االسم؛ ألن حمتواه،" البيان والتبيني"تسمية كتاب 
أما بعد فإنك كنت ذكرت يل وقوفك :" خالف ما يدل عليه عنوانه، فيقول ذا الصدد 

على كتاب اجلاحظ الذي مساه البيان والتبيني وأنك وجدته إنما ذكر فيه أخبارا منتخلة 
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سان، فكان وخطبا منتخبة ومل يأت فيه بوظائف البيان وال أتى على أقسامه يف هذا اللّ
عندما وقفت عليه، غري مستحق هلذا االسم الذي ينسب إليه، وسألتين أن أذكر لك جمالً 
من أقسام البيان آتية على أكثر أصوله حميطة جبماهري فصوله، يعرف ا املبتدي معانيه، 

  .1"ويستغين ا الناظر فيه
هو الكشف عن أقسام  "البيانالربهان يف وجوه "أنّ موضوع  السابقنص اليؤكّد         

إىل التعرف على معانيه  ابن وهب البيان وإظهار أصوله وفروعه، ليؤول كل ذلك عند
من أجل ذلك كتابه إىل أربعة أبواب، ستكون عناوينها هي نفسها وقسم . واستجالئها

باب / 2. االعتبارباب البيان األول وهو / 1: أقسام البيان الرئيسية وأصوله وهي كاآليت
باب البيان الرابع وهو / 4. العبارةباب البيان الثّالث وهو / 3. االعتقادالبيان الثّاين وهو 

  .الكتاب
ويبدو أنّ صاحب الربهان قد أعفانا من مهمة البحث عن املعاين املركزية واألصلية         

كونه ضمن نصوصه   لوجوه البيان املوزعة على األبواب األربعة اليت اشتمل كتابه عليها؛
 فكرة هامة قوامها إظهار أوجه البيان ومعانيه وحىت كيفية ترتيب تلك األوجه من أوهلا إىل

بذواا، وإن  ∗فمنه بيان األشياء. هـالبيان على أربعة أوج:" آخرها، فكتب شارحا فكرته
ن بذواا، وبعجيب فاألشياء تتبين للناظر املتوسم، والعاقل املتبي[...] مل تنب بلغاا 

وإنما تعبر هذه األشياء ملن أعترب ا، [...] تركيب اهللا فيها، وآثار صنعته يف ظاهرها
وتتبين ملن طلب البيان منها، ولذلك جعل اهللا عز وجل اآلية فيها ملن توسم وتفكّر، وعقل 

" ةً لقَومٍ يذَّكَّرونَ ـفي ذَلك آلي إِنَّ" و " إِنَّ في ذَلك آليات للْمتوسمني:" وتذكّر، فقال
] أي بيان االعتبار[ فإذا حصل هذا البيان [...] فهذا وجه بيان األشياء بذواا [...] 

للمتفكّر صار عاملا مبعاين األشياء، وكان ما يعتقد من ذلك بيانا ثانيا غري ذلك البيان، 
سان من هذا البيان، وحيصل يف نفسه منه وخص باسم االعتقاد، وملّا كان ما يعتقده اإلن

                                                 
1
حفين حممد شـرف،  : ابن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب، الربهان يف وجوه البيان، حتقيق و تقدمي -

  .49، ص 1969مطبعة الرسالة، عابدين، 
∗
 ....النوع األشياء بذواا بعض من أبيات الشعر اليت  تثبت انتشار هذا من بني األمثلة اليت ساقها صاحب الربهان لبيان - 
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ة اإلنسان خلق ـقد أراد أن يتمم منه فضيل -عز وجل –غري متعد له إىل غريه وكان اهللا 
ة اليت ـه من احلكمة اليت أفادها، واملعرفـله اللّسان، وأنطقه بالبيان، فخبر عما يف نفس

ه، وأعم نفعا ألنّ ـوضح مما تقدمأ] أي بيان العبارة[ اكتسبها، فصار ذلك بيانا ثالثا 
اإلنسان يشترك فيه مع غريه، والذي قبله إنما ينفرد به وحده، إالّ أن البيانني األولني  

ده بالوضع فهما يتغيران بتغير ـبالطّبع، فهما ال يتغريان وهذا البيان والبيان اآليت بع
فإنّ ] وهو البيان الرابع[الكتاب وكذلك . [...] اللّغات، ويتباينان بتباين االصطالحات

ه، وإن كانت األشياء غري متغيرة بتغير ـالصور واحلروف تتغير فيه بتغير لغات أصحاب
  . 1"األلسن املترمجة عنها

من األشياء الضرورية واملهمة املكملة ملا ورد يف الفقرة السابقة، أنّ صاحب         
البيان األربعة ذكر نعوتا خاصة ا جتعلها أكثر  الربهان حينما فصل القول يف وجوه

  :حناول فيما يلي إظهار بعضها. وضوحا وجالًء
  :االعتبار. 1

إنه عبارة عن بيان األشياء بذواا، على املعاين : يشتمل بيان االعتبار، إضافة إىل القول -
 قد يصمت" فـ الناجتة عن النظر يف حاالت اإلنسان الدالة أو إشاراته غري القصدية

اإلنسان ويستعمل الكتمان ملخافة، أو رقبة أو بإسرار عداوة، أو بغضة فيظهر يف حلظاته 
وحركاته ما يبني عن ضمريه، ويبدي مكنونه مثل ما يظهر الدمع عند فقد األحبة، ومن 

  :ولذلك قال الشاعر. تغير النظر عند معاينة أهل العداوة

                                                 

 :ومثاله قول جمنون بين عامر. من البيان يف الشعر العريب القدمي....
  أَيتر حني لتوبادل شتأَجهــو  ه          محلرلَّلَ لهآينــــور نِ حني                           .

           اينـه ودعـلى صوتـونادى بِأَع       ه    ــع العنيِ لَما رأَيتـوأَذريت دم                    .
  والَيك يف خصبٍ وطيبِ زمانـح       دتهم     ـذين عهِـه أَين الَّـفَقُلت لَ                    
                   ع احلَدثانـن ذا الَّذي يبقى مـوم            ودعوين بِالدهم ـا واستفَقالَ مضو                    
  ؤتلفانــان مـراقَك واحلَيــف        وإِني لَأَبكي اليوم من حذَري غَداً                         
  اماً إِىل همالنـاً وتسجــوسح         ةً    ـودمي الًـاالً وتهتاناً ووبـسج                    

 . 58-57-56:ابن وهب الكاتب، الربهان يف وجوه البيان، ص -1
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ـُونهم         والعين تظْهِر ما في القَلْبِ أَو تصفإِِذَا لَقَينـا           هم نـمت عي
  :  وقال آخر
          كَـلَّمتى ياهلـوا وكُـوتـا سانرسٍ        تلجبِم يبقّالرا ونرضا حإِذَا م  

  .1"وهذا بيان األشياء بذواا، وهو من الباب األول
فأما الظّاهر ما . مل بيان االعتبار، فضال عما سبق، على بيان ظاهر وآخر باطنيشت -

أُدرك باحلس الذي ال حيتاج إىل إعمال الفكر، كتبيننا حرارة النار عند االقتراب منها، 
تبيننا أن : وبرودة الثّلج عند مالمسته، أو ما أُدرك بنظرة العقل اليت تتفق  فيها العقول، مثل

أما الباطن، فهو ما غاب عن احلس، أو ما . خالف الفرد، وأنّ الكلّ أكثر من اجلزء الزوج
ال يتسىن تبيانه به، وسوف ختتلف العقول يف إثباته، إذ ستستعني من أجل ذلك بضروب 

القياس الذي هو التمثيل والتشبيه الواقعان  /1: االستدالل احملصورة عند صاحب الربهان يف
بعض معانيها ال يف سائرها، واللّذان  ميكن استخالصهما باستعمال إما  بني األشياء يف

اخلرب، ويبدو أنّ معظمه وليد قياس سابق عنه، الذي يفيد  /2. احلد أو الوصف أو االسم
  .2العلم ويزيل الشك

التضاد  /2. املشاكلة واملشاة /1: حصر ابن وهب طرق داللة الشيء على غريه يف أربع -
فإذا كانت بينهما . ون بني الضدين اللّذين ال واسطة بينهما، مثل احلياة واملوتالذي يك

واسطة كحال السواد والبياض اللّذان بينهما محرة وصفرة وخضرة فليس األمر كذلك؛ 
ألننا سنعرف بالسواد ضده الذي هو البياض، لكننا إذا نفينا السواد عن الشيء مل جيب له 

بالفعل  /4. العرض ومثاله معرفة اجلسم بالطّول والعرض والسمك /3. البياض ضرورة
  .3ومثاله داللة الولد على الوالد

  

                                                 
1
 .61ابن وهب الكاتب، الربهان يف وجوه البيان، ص -
2
 .67-65 :ن ، ص.م :ينظر -
3
 .72- 71ص  ن، ص.م :ينظر -



43 
 

  :االعتقاد. 2

إنّ األشياء إذا :" من بني النعوت اليت خص ا صاحب الربهان بيان االعتقاد قوله        
تبينت بذواا للعقول وترمجت عن معانيها للقلوب، صار ما ينكشف للمتبني من حقيقتها 

لكن االعتقاد املبين على العلم واملعرفة عند ابن وهب . 1"معرفة وعلما مركوزين يف نفسه
  : هو عنده إماأنواع؛ ف

فهو علم اليقني، واليقني ما ظهر عن مقدمات قطعية، [...] حق ال شبهة فيه "  -1
كظهور احلرارة للمتطبب عند توقّد اللّون، وسرعة النبض، وامحرار اللّون؛ أو عن مقدمات 
ظاهرة يف العقل، كظهور تساوي األشياء إذا كانت متساوية لشيء واحد؛ أو عن 

  . 2"فية مسلّمة بني مجيع الناس كظهور قبح الظّلممقدمات خل
علم مشتبه وهو الذي حيتاج إىل التثبت فيه، وإقامة احلجة على صحته، ومثاله النتائج  -2

. اليت تظهر عن مقدمات غري قطعية وال ظاهرة للعقل بأنفسها، وال مسلّمة عند مجيع الناس
  . 3وذلك كرأي أي قوم يف مذاهبهم

ما ظهر عن مقدمات كاذبة خمالفة للطبيعة مضادة للعقل، أو "وهو : طل ال شك فيهبا -3
  .4"ما جاء يف أخبار الكاذبني الذين خيربون باحملال، وما خيالف العرف والعادة

  : العبارة. 3

أهم النعوت اخلاصة ببيان العبارة، تلك اليت تشبه النعوت اليت خص ا صاحب         
الربهان بيان االعتبار، كونه، أي بيان العبارة، يشتمل بدوره على بيان ظاهر وآخر باطن، 
والباطن يتم الوصول إليه بنفس الوسائل اليت يتم الوصول ا إىل البيان الباطن من بيان 

كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أنّ كيفية وصف صاحب الربهان .القياس واخلرب: ومهااالعتبار 
للبيان الظّاهر والباطن من العبارة يشبه إىل حد بعيد وصف علماء األصول لبعض من 
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الظّاهر منه غري حمتاج إىل :" أساليب اخلطاب الشرعي يف التعبري، والدليل على ذلك قوله
وإنّ الباطن هو احملتاج إىل التفسري، وهو الذي يتوصل إليه ] لةأي واضح الدال[تفسريه 

ومن أمثلة ما يتوصل إليه بالقياس والنظر . 1"بالقياس والنظر واالستدالل واخلرب
فظاهر ]. 29/الكهف[﴾فَمن شاء فَلْيؤمن ومن شاء فَلْيكْفُر ﴿واالستدالل، قوله عز وجل 
أما ما يتوصل إليه . والتخيري، إال أنّ باطنه التهديد والوعيدقوله عز وجل التفويض 

والصيام الذي هو اإلمساك، والكفر الذي " الدعاء:" مثل الصالة اليت هي يف اللّغة"باخلرب
ملا عرفنا [...]  - عز وجل –هو ستر الشيء، فلوال ما أتانا من اخلرب يف شرح مراد اهللا 

) ص(فلما أتانا الرسول [...] فيه وال كان ظاهر اللّغة يدلّ عليه باطن ذلك وال مراد اهللا 
 -عز وجل –وأنّ الكافر الذي جيحد اهللا [...] وحبدود الصيام [...] حبدود الصالة 

  . 2"ورسله، وصلنا إىل علم مجيع ذلك باخلرب
  :الكتاب. 4

ن الكتاب، تلك املتعلّقة ومن بني النعوت الكثرية اليت خص ا صاحب الربهان بيا        
مبحاولة إظهار الدور الكبري والفعال الذي يلعبه هذا البيان يف تقدم العلوم واملعارف اليت 

[...] لوال الكتاب " ينقلها الكتاب من جيل إىل جيل، وحيافظ عليها مدى الدهر، فـ 
أيدي الناس من  انقرضت العلوم والروايات بانقراض أهلها، وموت من حتملها، ومل يبق يف

ذلك، ومن أخبار املاضني، وآثار املتقدمني إالّ اليسري مما يلقاه اخللف عن السلف، وكم 
] أي اهللا[ فلما أعطاهم [...] عسى أن يكون ذلك، وما يرى أن نبلغ من العلوم احلالية 

كارهم ونتائجهم فاحلفاظ على آثار املتقدمني وإبقاء أف. 3"هذه املوهبة قيدوا ا ذلك أمجع 
العلمية بواسطة الكتاب سيكون، بال شك، سندا قويا ودعامة صلبة للنخبة العلمية اآلتية 
بعدهم؛ إذ إن تدبر هؤالء يف علوم أولئك ومعارفهم واطّالعهم عليها سيختزل كثريا من 

طاء جهودهم الفكرية، وجيعل بداية أحباثهم ال من نقطة الصفر وال من العدم،  بل من أخ
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أو حقائق علمية سابقة هلم، مما يفضي إىل تقدم علمي وفكري دائمني ركيزته تصحيح 
  .     أخطاء األولني وتطوير حقائقهم

بإيراد أهم الوجوه العامة  ؛بعد حماولة رسم صورة مبسطة عن البيان عند ابن وهب        
املالحظات اليت تراءت لنا  لفإن أوللمصطلح عنده، مثّ استخراج بعض النعوت العالقة به، 

وحنن نرسم تلك الصورة متعلّقة بكيفية ربط ابن وهب بني وجوه البيان األربعة وترتيبها، 
وقد ترجعنا بعض تلك العالقات إىل بعض ما . أو باألحرى جمموع العالقات احلاصلة بينها

 خصت ا، واليت قيل خبصوص معاين البيان اللّغوية، وستذكّرنا بواحد من التعليقات اليت
إن معظم تلك املعاين وليدة املعاين السابقة هلا، حبيث ال ميكن، مثال، أن حيصل : قلنا فيها

الكالم الذي يعد واحدا من املعاين اللّغوية للبيان إالّ بظهور الشيء املعبر عنه بالكالم 
سابقة  ووضوحه، فظهور ذلك الشيء ووضوحه هو معىن لغوي آخر للبيان، ومرحلة

وهذا يعين أنّ وجوه البيان عند ابن وهب تقوم هي األخرى على هذه اخلاصية؛ . للكالم
فإذا حصل هذا :" خاصية تولّد وجوه البيان عن بعضها البعض، فيقول مشريا إىل ذلك

للمتفكّر صار عاملا مبعاين األشياء، وكان ما يعتقد من ذلك بيانا ثانيا  )أي االعتبار( البيان
ك البيان، وخص باسم االعتقاد، وملّا كان ما يعتقده اإلنسان من هذا البيان، غري ذل

قد أراد أن يتمم منه  -عز وجل -وحيصل يف نفسه منه غري متعد له إىل غريه وكان اهللا 
فضيلة اإلنسان خلق له اللّسان، وأنطقه بالبيان، فخبر عما يف نفسه من احلكمة اليت أفادها، 

  . 1" اكتسبها، فصار ذلك بيانا ثالثا أوضح مما تقدمهواملعرفة اليت
إن أقلّ ما ميكن استخالصه من الفقرة السابقة هو أننا إذا ما أخذنا البيان الرابـع،          

والنتيجـة الـيت ميكـن    . مثال، الذي هو الكتاب، فسنجده وليد بيان العبارة وخالصة له
لعبارة سيؤدي بالضرورة إىل عـدم وجـود   استخالصها من كل هذا هي أنّ عدم وجود ا

الكتاب، والشيء نفسه ينطبق على العبارة يف عالقتها مع االعتقاد، واالعتقاد يف عالقته مع 
  .االعتبار

                                                 
1
 .58ص ابن وهب الكاتب، الربهان يف وجوه البيان، -



46 
 

 باعتبار كيفية حصوله ؛ختص املالحظة الثانية تصنيف ابن وهب البيان إىل نوعني        
من جهة، ومدى ثباته أو تغيره من جهة أخرى، فهو بيان بالطّبع والفطرة ويوافقه بيانا 

. وبيان باالكتساب والتعلّم والوضع ويوافقه بيانا العبارة والكتاب. االعتبار واالعتقاد
ان بالطّبع فهما ال يتغير] أي االعتبار واالعتقاد[إال أنّ البيانني األولني :" ويوضح ذلك قائال

بالوضع فهما يتغيران بتغير اللّغات، ] أي العبارة والكتاب[وهذا البيان والبيان اآليت بعده
كما ميكن القول أيضا خبصوص النوعني دائما، إنهما .1"ويتباينان بتباين االصطالحات

ينتميان، إذا ما نظر إليهما من زاوييت التلقي والتبليغ أو الفهم واإلفهام، إىل فضائني 
فبيان االعتبار وبيان االعتقاد ينتميان إىل اجلانب األول إذ مها تبين وفهم وتلق، "، تلفنيخم

ة فينتميان إىل اجلانب الثّاين إذ وظيفتهما التبيني واإلفهام ـأما بيان العبارة والكتاب
  .2"والتبليغ
مث بيان االعتقاد عند  أما املالحظة الثالثة فمتمثلة يف إمكانية جتدد بيان االعتبار        

الوصول إىل عملية تلقّي بيان العبارة ومن مث بيان الكتاب؛ باعتبار أن الكتاب ليس يف 
فإىل جانب . األخري إال تصويرا للمادة الصوتية اليت تتكون منها ألفاظ العبارة وتراكيبها
لقّي معانيهما احتواء كل من االعتبار والعبارة على بيان ظاهر وآخر باطن، فإن كيفيات ت

وفهمها ستتم يف كليهما بنفس الوسائل واألدوات، وذلك بتكرار استعمال احلس والنظرة 
البديهية والعفوية اليت تتفق فيها العقول للحصول على معاين البيان الظاهر من العبارة، 
ا، إضافة إىل استعمال القياس واخلرب كذلك الستخراج معاين البيان الباطن واستنباطه منه

بعد ذلك، بالضرورة، االعتقاد الناتج عن النظر فيهما، أي البيان الظاهر والباطن  ليتشكّل
من العبارة أو الكتاب، والذي سيكون إما حقا ال شبهة فيه أو علما مشتبها به أو باطال ال 

إنه لن : وإذا أردنا أن نذهب أبعد من ذلك يف وصف عملية التجدد فإننا سنقول. شك فيه
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وقف عند احلد املرسوم آنفا، بل سيستمر وذلك بتحول بيانا االعتبار واالعتقاد يت
  .املتجددين بدورمها إىل بيانا العبارة والكتاب وهكذا دواليك إىل ما ال اية

حيق لنا بعد كل ما قيل حول البيان عند ابن وهب وكيفية تناوله له، أن نتساءل         
وي عليه، أو بتعبري آخر، ماذا يريد ابن وهب إظهاره بتقسيمه عن املفهوم العام الذي ينط

البيان إىل أربعة وجوه، مثّ ترتيبها بطريقة خمصوصة جتعل بعضها وليد البعض اآلخر ونتيجة 
عنها بدءا من بيان االعتبار وصوال إىل بيان الكتاب، مثّ التوسع فيها بتخصيص باب 

  مستقل لكل واحد منها؟
ابة عن هذه األسئلة سنطرح أسئلة أخرى، ال تبدو للوهلة األوىل ذات قبل اإلج        

عالقة مبا حنن فيه من موضوع البحث يف البيان عند ابن وهب بل تبدو خارجة عن نطاقه، 
كيف : كيف يتشكّل العلم واملعرفة، وكيف يتطوران عند اإلنسان؟ أو بتعبري آخر: وهي

اهن إىل هذا الزلنا يف وقتنا الروال حتصى؟ توص خم اهلائل من املعارف والعلوم اليت ال تعد
الربهان يف وجوه "أال ميكن عد كتاب : سنجيب عن السؤالني بطرح سؤال آخر هو اآليت

مظهرا من بني مظاهر نشاط الفكر اإلنساين الذي حياول اإلجابة عن أسئلة من مثل " البيان
  املعرفة وتطويرها عند اإلنسان؟السؤالني السابقني خبصوص فهم آليات اكتساب 

إنّ عمل ابن وهب أقرب إىل نظرية يف :"يقول حممد العمري يف هذا الصدد        
أي وجوه [إذا حنن عدنا اآلن وألقينا عليها:" ويقول اجلابري يف السياق نفسه. 1"املعرفة
بيانية يف  نظرة عامة من منظور تركييب فإننا سنجد أنفسنا إزاء مشروع لنظرية] البيان
طريقة يف اكتساب املعرفة وتصنيفها من حيث درجات اليقني "أو هي بتعبري آخر. 2"املعرفة
يتعلّـق األمر إذن بنظرية يف :"[...] ويضيف يف موضع آخر على سبيل التأكيد3"فيها

ويذهب صاحب الرأيني األخريين أبعد من ذلك . 4"املعرفة البيانية على مجيع املستويات
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جعل وجوه البيان اليت قال ا صاحب الربهان هي نفسها جتليات العقل حيث  كله عندما
العقل والبيان، إذن، مقومان لإلنسان، متكامالن ومتداخالن، ومن هنا ستكون :" يقول
  .1"هي نفسها جتليات العقل ومظاهر نشاطه" وجوه البيان"

ما هي، يف آخر األمر، ب البيان عند ابن وهن وجوه إهكذا خنلص إذن إىل القول         
ننتقل فيما يلي إىل حماولة وإال حماولة لوضع نظرية يف املعرفة واستجالء لطرق اكتساا، 

  ". البيان والتبيني"بـ " الربهان يف وجوه البيان"ربط 
أشرنا فيما مضى إىل أن الكتاب األول مرتبط ارتباطا وثيقا بالكتاب الثاين، ومتأثر         

فهل يعين ذلك أن ما قام به ابن وهب يف موضوع البيان ما هو إال إعادة ملا . أثّربه أشد الت
، رغم تأكيده صراحة أنه ألّف كتابه على سبيل معارضة كيفية هجاء به اجلاحظ وتكرار ل

تناول اجلاحظ البيان؟  إنّ القيام بعملية مقارنة بسيطة بني املكونات األساسية للبيان عند 
ب ستكشف أن معظم ما حتدث به الثاين هو نفس ما جاء به األول الذي اجلاحظ وابن وه
 ال أشياء مخسة لفظ وغري لفظ من املعاين على الدالالت أصناف ومجيع:" يقول شارحا 

 .نصبة وتسمى ،احلال مث ،اخلط مث ،العقد مث ،اإلشارة مث ،اللفظ :أوهلا ،تزيد وال تنقص
أصناف الدالالت عند اجلاحظ ليست سوى مكونات البيان و. 2" الدالة احلال هي والنصبة

املركزية وأقسامه األساسية، حيث يقول يف واحد من النصوص املعاجلة ملوضوع البيان يف 
وجعل بيان . لفظ وخطّ وعقد وإشارة: وجعل البيان على أربعة أقسام":" احليوان"كتابه 

فاألجسام اخلرس [...] ملستدلّ من نفسه متكينه ا) أي النصبة(الدليل الذي ال يستدلّ 
كما خبر اهلزال وكسوف اللّون، عن سوء احلال، [...] الصامتة، ناطقة من جهة الداللة 

  .3"وكما ينطق السمن وحسن النظرة، عن حسن احلال

                                                 
1
  . 34عابد اجلابري، بنية العقل العريب، صحممد  -
2
فوزي عطوي، مكتبة الطّالب وشـركة الكتـاب   : أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، حقّقه وقدم له -

 .55، ص 1، ج1968اللّبناين، بريوت، 
3
، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللـيب  1، ج2عبد السالم حممد هارون، ط: اجلاحظ، احليوان، حتقيق وشرح -

 .34، ص 1965وأوالده، مصر، 
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يبدو من الواضح يف النصني اآلنف ذكرمها أن معظم وجوه البيان عند ابن وهب         
؛ فبيان االعتبار يقابله بيان النصبة أو احلال الدالة عند ∗سام البيان عند اجلاحظهي نفسها أق

ليبقى . اجلاحظ، وبيان العبارة يقابله البيان باللّفظ، أما بيان الكتاب فيقابله البيان باخلطّ
من ذلك كله، يف هذه املرحلة األولية من البحث، بيان االعتقاد بدون مقابل عند اجلاحظ، 

  .يان اإلشارة والعقد بدون مقابل أيضا عند ابن وهبوب
عند " البيان والتبيني" لن تتوقف عملية ل ابن وهب ألفكاره حول البيان من         

ذلك احلد؛ حد نقل معظم املفاهيم املركزية اليت أرسى ا وبفضلها معامل نظريته يف 
املعرفة، بل سيستمر يف عملية النهل اليت ستظهر بشكل جلي عندما يصل إىل الكالم عن 

ذكر نعوت اخلطابة وخصائص أساليبها متأثّرا أشد التأثّر مبا كتبه اجلاحظ " اخلطابة، فقد 
إىل مواضعه من كالم اجلاحظ  113إىل ص  95يف بيانه، حىت ميكن أن يرد الكالم من ص 

ليس هذا وحسب، بل سنجد حضورا فعليا لنظريته يف املعرفة اليت أسسها . 1"عبارة عبارة
مة على أقسام البيان عند اجلاحظ يف بعض صفحات كتاب بصفة أقرب ما تكون إىل التا

ميكن يف هذا الصدد أن نقارن بني مكونات البيان عند ابن وهب "، فـ2"البيان والتبيني"
أول العلم : وكان يقال:" وبني النص التايل الذي أورده اجلاحظ يف البيان والتبيني[...] 

إن مراحل ". فظ، والرابع العمل به واخلامس نشرهالصمت والثّاين االستماع، والثّالث احل
  :3العملية العلمية هي نفسها أبواب البيان عند ابن وهب مع قليل من التأويل

  

 النـــشر      العمل+ احلفظ االستماع + الصمت  اجلاحظ

الكتاب   .4.العبارة.3= االعتقاد .2=  االعتبار .1=  ابن وهب

                                                 
∗
دراسـة يف  : بدوي طبانة، البيان العريب: ينظر أيضا. 34حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ص: ينظر ذا الصدد -

-80، ص ص 1962ة، مصر، ، مكتبة األجنلو مصري3تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكربى، ط
81. 

1
 .101، ص 1983، دار املعارف، القاهرة، 6شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ط -
2
   381- 314: ، ص2اجلاحظ، البيان والتبيني، ج: ينظر -
3
  .196حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص  -
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" البيان والتبيني"السؤال الذي يفرض نفسه، بعد إظهار تأثر ابن وهب بكتاب         
هل بيان ابن وهب هو : والكشف عن استمداده للكثري من املادة الفكرية املوجودة فيه، هو

  نفسه بيان اجلاحظ؟ 
ال ميكن يف هذه املرحلة التمهيدية من البحث، وقبل التعرض للبيان عند اجلاحظ         

لذا سنكتفي، يف . لوصف والتحليل، أن جنازف بالرد عن مثل هذه األسئلة واإلجابة عنهابا
هذا املقام، باإلشارة فقط إىل بعض من آراء  الغري اليت توحي بأنّ ظاهر البيان عند الرجلني 

يستعيد ابن "يكاد يكون واحدا، إال أن جوهره عندمها خيتلف اختالفا واضحا، حبيث سـ
 1"جلاحظ للبيان ولكنه ال يأخذه كما هو بل سيعيد تنظيم عناصرهوهب تصنيف ا

مقدمة الربهان وجوهرها للحديث عن العقل والتنويه به مبينا الغريزي منه "وسيخصص 
   2".وهذا وحده كاف لبيان اختالف إستراتيجييت هذين املؤلّفني. واملكتسب
يان وفق منظور ابن وهب الكاتب مكتفني إذا حنن سلّمنا اآلن مبا آلت إليه طينة الب        

بالقول بأن كيفية تشكيلها توحي بأا نظرية يف املعرفة، وإذا سلّمنا أيضا أن معظم تلك 
، وإذا "البيان والتبيني"الطينة يف مادا اخلام مستمدة من عند اجلاحظ ومأخوذة من 
بري، أن طريقة تشكيلها افترضنا كذلك، باالستناد على آراء كل من حممد العمري واجلا

مث إخراجها يف هيئتها النهائية عند ابن وهب ختتلف عن اهليئة اليت أعطاها إياها اجلاحظ، 
وإذا أضفنا إىل كل ذلك إمكانية تأثّر اجلاحظ بكيفية تناول علماء األصول البيان، 

مثة  وافتراض اعتماده على بعض املعاين اليت وضعها هؤالء، رغم كل هذه االفتراضات،
: سؤال يظلّ عالقا، نظن أنه سيكون سؤاال مركزيا لتوسيع هذا البحث، هو بكل بساطة 

" البيان والتبيني"ماذا ميثّل البيان وفق تناول اجلاحظ له يف مؤلفاته عامة ويف كتابيه 
عنه،  أن جتيب ةبشكل خاص؟ هذا ما ستحاول صفحات البحث اآلتي" احليوان"و

  . وستكون البداية بعرض وحتليل خمتلف آراء الباحثني الساعية لإلجابة عن السؤال السابق

                                                 
1
 .34حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ص  -
2
 .211البالغة العربية أصوهلا وامتداداا،  ص  حممد العمري -
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  :بيان اجلاحظ يف الدراسات احلديثة:  املبحث الــرابع

   .من املستوى الفين للعالمة اللغوية إىل العالمة مطلقا

البحث يف مصطلح البيان الذي كثر ذكره يف مؤلفات اجلاحظ، ويف سياقات  يعد        
متنوعة منها، من أهم املداخل اليت ستمكننا من ولوج ما ميكن اعتباره تفكريا حول 

إذ إن معظم اآلراء اليت تسىن لنا االطّالع عليها، . العالمة، حول تصنيفاا، وآلية اشتغاهلا
السيميائيات يف الوطن العريب، قد أظهرت ثراء هذا  واليت ظهرت قبل أو بعد شيوع

املصطلح باملعاين اليت مشلت، فيما يبدو، أغلب املعاين املستعرضة فيما تقدم ذكره من 
  . البحث
 ؛وقد أكد اجلاحظ، يف أكثر من مناسبة، على مدى ثراء مصطلح البيان باملعاين        

العادي والفين فقط، بل تتعدامها لتحيل على كل  معان حتيل ال على اللغة الطبيعية مبستوييها
فالبيان عنده، بصفة مبدئية وعامة، . األشياء الدالة أكان ذلك من منظور املرسل أو املتلقي

 .1"لكل شيء كشف لك قناع املعىن وهتك احلجب دون الضمري اسم جامع"عبارة عن 
فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن فذلك هو :" أو كما يقول يف موضع آخر

أراد أن يوسع من مدلول البيان إىل حدوده أو قولـه حينما . 2"البيان يف ذلك املوضع
ه وإشارات ـباإلنسان املبني بنطق لسان األشياء الدالةوتشبيه كل  ،القصوى
إليه وإن كان  د أخرب عنه وإن كان صامتا وأشارومىت دلّ الشيء على معىن فق:"جوارحه
  . 3"ساكنا
أقل ما ميكن التعليق به على هذه النصوص، زيادة على اإلشارات السالفة الذكر،         

هو القول بأن مصطلح البيان عند اجلاحظ يشمل كل املمارسات الدالة، وذلك من دون 
، ومن دون 4"جنس الدليل"ه اجلاحظ االكتراث جبنس الشيء الدال أو نوعه، أو كما يسمي

                                                 
1
  .76، ص 1البيان والتبيني، ج -
2
  .55ن، ص . م -
3
 .58، ص ن.م -
4
  .54ص ن، .م -
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وهذا ما تسعى . أخذ شرط توفر القصدية اإلبالغية أو عدم توفرها بعني االعتبار أيضا
  .لتوضيحه وتأكيده البحثهذا اآلتية من صفحات ال

لعله من املفيد، قبل التعرض ألهم اآلراء اليت حاول أصحاا فيها حصر خمتلف         
وم البيان عند اجلاحظ، وبعد اإلحاطة ا إحاطة مبدئية، أن نسترجع، املعاين املشكّلة ملفه

هاهنا، بعض ما افترضناه سابقا، ونوضح الطريقة اليت ميكن أن يتأثر عربها اجلاحظ بكيفية 
معاجلة رجال األصول للبيان، وخاصة ما تعلّق منها مبعاجلة الشافعي للمصطلح يف مؤلفـه 

ول ذلك التأثر فإننا نعتقد، يف الوقت نفسه، أنه تأثر إجيايب فرغم اعتقادنا حبص". الرسالة"
الذي  ،إذ تبدو تلك املعاجلة مبثابة مصدر ملهم أليب عثمان ،وبناء، وليس حتصيل حاصل

سيخرج املصطلح من اإلطار الضيق الذي وضعه فيه األصوليون؛ الذين جعلوه مرتبطا، 
مستوى جيعل فيه البيان  ؛وى أرحب وأوسعفقط، بالنص القرآين والسنة بأنواعها، إىل مست

كائنا يف اإلنسان الذي ينطق ويبني عن حاجاته وأحاسيسه وخلجات نفسه، ليس بلسانه 
وهو كائن . فقط، بل سينطق أيضا بإشارات جوارحه، وبلباسه وهيئاته وأحواله املختلفة

أن كل شيء  إنه يرى. أيضا يف الكون الناطق، حسب اجلاحظ، بأجرامه ونباته وحيوانه
  .1"رؤية العامل عند أيب عثمان رؤية بيانية:" أو كما يقول إدريس بلمليح . بيان

يبدو أن التوسيع من مدلول البيان ذه الشاكلة، كان نتيجة تغيري اجلاحظ ملركز         
فلئن كان الشغل الشاغل لألصويل هو حتديد وضبط الوسائل . االهتمام وزاوية النظر

 ينبثق عربها احلكم الشرعي، الذي يعد عنده الغاية واهلدف، فإن اجلاحظ قد البيانية اليت
عمم، أوال، تلك الوسائل ووسع من جماالت اشتغاهلا، وخاصة ما تعلّق منها بالوسائل غري 

البيان بالقول، البيان بالفعل، البيان بالتقرير، البيان باإلشارة، والبيان : اللغوية، من مثل
مث نقل، ثانيا، مركز . لكن باإلنسان املبني عامة) ص(ا غري مرتبطة بالرسول بالترك، جبعله

االهتمام، الذي كان يقتصر عند األصوليني على داللة تلك الوسائل على حكم من 
  . األحكام الشرعية، ليشمل عنده املعىن عامة

                                                 
1
  .45، ص 1984، دار الثقافة، املغرب، 1، طإدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند اجلاحظ -
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يان اجلاحظ وإذا عدنا اآلن للحديث عن خمتلف اآلراء اليت تعرض أصحاا فيها لب        
بالدرس والتحليل، فيمكن تقسيمها، بشكل عام،  إىل ثالث جمموعات كربى، على أساس 

وتشمل . كون كل جمموعة تنحو مبصطلح البيان منحى مغايرا ملنحى اموعتني األخريتني
اموعة األوىل، اليت سنستهل ا حديثنا، على اآلراء اليت مت فيها تقليص جمال البيان 

  . حدود اللغة فقط، وحتديدا يف مستواها الفين وذلك حبصر اشتغاله يف ،اجلاحظي
ويبدو أن أغلب اآلراء اليت حتصر بيان اجلاحظ يف مستواه البالغي تدخل ضمن         

دراسات حتاول العودة باملصطلحات البالغية، بعد أن متّ تقعيدها وضبط مفاهيمها، إىل 
مواضع ورودها يف مؤلفات أيب عثمان، دف إبراز دور الرجل الرائد يف التأسيس لعلم 

ع البيان املشتمل على أساليب التشبيه وااز والكناية بشكل البالغة بشكل عام، وفر
  .خاص

من الدراسات اليت جند فيها تلك اآلراء، الدراسة اليت قام ا فوزي السيد عبد ربه          
إن البيان :"، حيث يقول مؤكّدا"املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف البيان والتبيني"املوسومة 

القدرة على اإلبانة : ظ وعناه يف كتابه، وأدار حوله مسائله هوالذي قصد إليه اجلاح
، ليضيف يف 1"والكشف عما يف النفس، واإلفصاح عما يف الضمري بطريق اللسان واأللفاظ

عدا دالليت اخلط  –)النصبة، اإلشارة، والعقد(وواضح أن هذه الدالالت :"موضع آخر
، ليقول يف 2"يان أدب وتعبري قبل كل شيءال ميكن أن تعد يف البيان إذ إن الب -واللفظ

عند  -ومما سبق عرضه نستطيع أن ندرك بوضوح أن معىن البيان:"األخري مستنتجا
حمدد وواضح، وهو اإلبانة عما يف النفس من املعاين واألغراض عن طريق  -اجلاحظ

  .3"اللسان، مع حسن عرضها يف املعارض الزاهية، ليكون البيان أكثر محدا وأحلى جىن

                                                 
1
 ،2005فوزي السيد عبد ربه، املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف البيان والتبيني، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة،  -
 .122ص

2
  .124ن، ص . م -
3
  .126ن، ص .م -
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ولعل ولوج الدراسة السابقة ومثيالا املدونة اجلاحظية مبفهوم جاهز وحمدد للبيان،         
وعده، يف اآلن نفسه، أداة إجرائية وموضوعا هلا، جعلها تستبعد عن مركز اهتماماا كل 
ما ال يتوافق مع قالبه البالغي، وهو ما أفضى إىل جتاهلها، أو باألحرى عدم انتباهها 

  .عاد السيميائية اهلامة اليت اكتسبها املفهوم عند اجلاحظلألب
ولئن ذهب أصحاب اآلراء اليت مت التمثيل هلا آنفا، إىل حصر البيان عند اجلاحظ يف         

مفهومه البالغي، فإن اآلراء املصنفة ضمن اموعة الثانية قد حاولت اإلحاطة مبفهومه 
مان بفكرة جامعة له وحمددة عنه، آخذة يف العام، وسعت للخروج من مؤلفات أيب عث

فمن اآلراء اليت نصادفها يف هذا . ذلك تفرعاته الكثرية وتشعباته املختلفة بعني االعتبار
اإلطار، رأي بدوي طبانة، الذي ذهب، بعد أن أشار إىل عدم إمكانية عد دالالت اإلشارة 

كامن فقط يف دالليت اللفظ ال) املفهوم البالغي(والعقد والنصبة ضمن البيان األديب 
"  البيان والتبيني" والكتابة، إىل أن اجلاحظ يف الباب الذي خصصه هلذا الغرض من كتابه 

ال يقصر البيان على فن التعبري القويل أو التعبري الكتايب؛ أي ال خيصه بالعبارة، بل يدرسه "
فالبيان على هذا هو [...] ة يف مقدمة الباب مبعناه األوسع؛ معىن الكشف واإلظهار واإلبان

أعم من مفهوم " البيان"مفهوم "ما ينتج عنه، حسب طبانة دائما، أن . 1"الداللة بأنواعها
  .2" "البالغة"

مفاهيم "من اآلراء اليت تدخل ضمن اإلطار السابق، ما جنده يف الدراسة املوسومة         
دو عباراته، حني خاض يف حتديد مليشال عاصي الذي تب" اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ

مفهوم البيان اجلاحظي، أكثر دقة ووضوحا من تلك اليت وصف ا بدوي طبانة املفهوم 
هي من أكثر األلفاظ شيوعا يف مؤلفات أيب عثمان، " بيان"فبعد أن بين أن لفظة . ذاته

. وخاص عام: ، حصر معناه يف مفهومني اثنني3وأا من أهم ما ورد إطالقا على لسانه
إىل واقع التعبري " بيان"أما يف مفهومها العام فتشري لفظة :" ويقول خبصوص املفهوم العام

                                                 
1
  .69 -68بدوي طبانة، البيان العريب، ص ص  -
2
 .71ن، ص .م -
3
  .40، ص 1981، مؤسسة نوفل، بريوت، 2اجلاحظ، طميشال عاصي، مفاهيم اجلمالية و النقد يف أدب : ينظر -
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عن معىن من املعاين بلغة ليست بالضرورة هي لغة الكالم، لكنها تتسع لتحيط جبميع 
غري أن اجلاحظ غالبا ما يستعمل :" أما املفهوم اخلاص فيقول عنه. 1"وسائل التعبري املمكنة

ومن هنا [...] للداللة على بالغة التعبري بلغة الكالم املقول أو املدون وحدها " البيان"لفظ 
ويصبح  .فإن املعىن اخلاص ملفهوم البيان يقتصر عنده على هذا املدلول وحده دون غريه

عند  ليخلص ميشال عاصي يف األخري إىل أن بالغة الكلمة .2"هكذا مرادفا للفظة بالغة 
  . 3البيان؛ وهو ما يعين تسمية اجلزء باسم الكل ازااجلاحظ تسمى جم

واضح مما تقدم، رغم اختالف التعابري اليت وصف ا طبانة وعاصي بيان اجلاحظ،         
أما يتفقان على أنه يشغل جماال واسعا يشمل البالغة ويتعداها يف اآلن نفسه، جمال عبر 

وميكن أن . ميع وسائل التعبري املمكنة تارة أخرىعنه بالكشف واإلظهار واإلبانة تارة، وجب
نضيف، يف هذا الصدد ، تعابري أخرى شبيهة بتلك اليت مرت معنا، ومنها عبارة حلمي 

مصطلح البيان عند اجلاحظ هو مصطلح جامع، جيمع كل طرق :" خليل الذي يقول
الكواز الذي استعان ومنها أيضا عبارات حممد كرمي . 4"االتصال ووسائل التعبري يف اتمع

كما يفهمه اجلاحظ، وكما يريد تعريف الناس به، ) البيان(ولكن :" بأداة االستدراك قائال
ليس الفصاحة وما تقوم به من طالقة اللّسان وجزالة األلفاظ بل إنه أيضا الكشف عن 

  .5"وقد يتم تلقّي املعىن بدون ألفاظ، باإلشارة أو غريها[...] املعىن 
يس قصدنا من وراء إيراد اآلراء والتعابري اليت جتمع على أنّ البيان يف مفهومـه ل        

العام، عند أيب عثمان، مبثابة تسمية جامعة لكلّ الوسائل التواصلية املمكنة يف اتمع، هو 
التسليم بعدم وجود آراء وقراءات أخرى ينحو فيها أصحاا منحا مغايرا للمفهوم السالف 

ألننا سنصادف، يف هذا السياق مثال، دراسة حملمد الصغري بناين موسومة ذكره، ذلك 
، خلص فيها، "النظريات اللّسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني"

                                                 
1
 . 40ميشال عاصي، مفاهيم اجلمالية و النقد يف أدب اجلاحظ، ص  -
2
 .42ن ، ص .م -
3
 .ن .ن، ص.م -
4
 .159، ص 2000حلمي خليل، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  -
5
 .37- 36 ص ص، القرآن الكرميحممد كرمي الكواز، أحباث يف بالغة  -
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حينما حاول الكشف عن مفهوم البيان يف مستواه العام ومستوياته الفرعية، اليت متثّلها 
فأما . ، إىل ازدواجية املعىن يف املستويني)يسميها بناين املنازل اخلمس(أقسام البيان اخلمسة 

، ∗معىن ظاهر حقيقي غري مقصود، يعبر عن نظام لساين: املستوى العام فيتجاذبه معنيان
متداولة،  ومعىن خفي حييل على نظام فلسفي جمازي، هو مبثابة نظرية عامة للمعرفة كانت

 وقد عبر. 1"البيان والتبيني"الكالمية، وموجودة عند صاحب كما يقول، يف األوساط 
يرمسها  للجاحظ نظرية عامة يف الكالم، بل إنّ األبعاد اليت:"عن وجودها عنده بقوله  بناين

  .2"هلا تتجاوز احلدود اردة للكالم لتشمل يف طياا مذهبا فلسفيا للمعرفة
 لتشمل املستويات اخلاصة للبيان، وقد حاولنا ستمتد ازدواجية املعىن حسب بناين        

تلخيص بعض مما قاله خبصوص معانيها إن على مستوى النظام اللّساين أو على مستوى 
الذي نرتب فيه املنازل وفق الترتيب الذي  3النظام الفلسفي امليتافيزيقي يف اجلدول اآليت

  . جاءت عليه يف الدراسة

  

  
  الرقم

اسم 

  املرتلة

  معانيـها فـي

  النظام اللّساين

  معانيها يف النظام

  الفلسفي امليتافيزيقي

  
01  
  
  

  

  النصبة

الوضعية اليت تكون عليها األجسام، 
حبيث سيتوصل عرب وضعيتها تلك 
. إىل استخراج املعىن الكامن فيها
  .معىن بدون لفظ وجسم بدون روح

السموات واألرض قبل أن تنفخ 
  .فيها احلياةفيها الروح أو تبعث 

                                                 
∗
يدخل بناين ضمن النظام اللّساين الذي قال به، إىل جانب مرتلة اللفظ املعبرة حقيقة عن هذا النظام، بقية املنازل  -  

  .األخرى من خط وإشارة وعقد ونصبة؛ أي أن هذا النظام يشتمل على أنساق تواصلية دالة أخرى
1
، دار احلداثة 1ظريات اللّسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني، طحممد الصغري بناين، الن: ينظر -

 . 78 -56 -55: ، ص1986للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 
2
 .68ص ن، .م -
3
  . 88إىل ص  77ن، من ص .م: ينظر -
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02  

  

  اخلط

التعبري عن املعاين بواسطة احلروف 
اليت يعتمد فيها على احلرب أو ما يقوم 

  مقامه

زا للقلم الذي أقسم به اهللا ـرم
وللصور  .ورمزا للكتاب احملفوظ

اليت أعطاها للمخلوقات، واألرواح 
  .اليت نفخها فيها

  
  
03  
  
  

  

  

  العقد

يف هذه املرتلة بني القول  يراوح بناين
بأنه جمرد حساب، والقول بأنه 

لينتهي يف . جمموع الرموز التجريدية
األخري إىل القول بأنه، بشكل عام، 
نظام من األنظمة الدالة أو وسيلة من 

  .وسائل التعبري

  
  

  العقــــل

  
04  
  

  

  اإلشارة

حركة خمتصرة كرفع السيف، 
احلاجبني، تجعل كعالمة  وحتريك

  .على معىن واحد أو معان كثرية

  

  .مرادفة للوحي أو ما يف معناه

اللّغة الطبيعية املُعتمد فيها على   اللفظ  05
  .الصوت املقطّع يف اهلواء

  العامل الصغري أو العامل النهائي

       
رغم املالحظات النقدية املمكن توجيهها لطريقة تعرض بناين لبيان اجلاحظ،         

وخاصة ما تعلّق منها باملستويات اخلاصة؛ بدءا من كيفية ترتيبه للمنازل اخلمس، اليت 
سنتعرض هلا الحقا، مث توقف حماولته يف إجياد عالقات رابطة بني خمتلف تلك املنازل عند 

، والعقد 1"إن اخلط بالنسبة للنصبة كالروح بالنسبة للبدن:" أن قالحدود العقد، بعد 
، مث تأرجح 2مرتلة ثالثة بعد اجلسم والروح تنعقد فيها الطباع بعد التقاء الروح بالبدن

                                                 
1
  .82ص  اجلاحظ من خالل البيان والتبيني،حممد الصغري بناين، النظريات اللّسانية والبالغية واألدبية عند  -
2
  . 84ن، ص.م: ينظر -
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موقفه بعد ذلك، وهو حياول ضبط معاين املنازل يف وبني عدة معاين؛ باستعماله الواو تارة، 
عدم استقراره يف األخري على معىن حمدد ميكن اعتماده، رغم التخيري تارة أخرى، و" أو"و

هذه املالحظات، فإن بناين، استطاع، مع ما له من فضل سبق يف ذلك، أن يصل إىل نتائج 
سيكون هلا أثرها البالغ حينما نسعى لكشف املفاهيم العامة املمكن انطواء أقسام البيان 

. الذي قال خبصوصه بأنه ال خيتلف عن العقل عليها، السيما ما تعلّق منها مبفهوم العقد
كما ميكن عد بناين، زيادة على ما سبق، من الدارسني األوائل الذين قالوا صراحة 

إن :"باشتمال البيان عند اجلاحظ على أبعاد سيميائية، وبيان ذلك قوله يف مقدمة دراسته
 ، فهو يتناوهلا من خالل مجيعاجلاحظ املتكلّم ال يقبل أن حيصر بالغته يف الدليل اللّساين

منها إىل  sémiologieدالئلها اللّسانية وغري اللّسانية وهي ذا أقرب إىل علم السيميا 
  .1"اللّسانيات
ولعلّ سبب توقف بناين عند حدود تلك اإلشارات، وعدم ظهور أي تفصيل هلا         

على امتداد الفصول السبعة املشكّلة لدراسته، راجع أساسا، وذلك ما يبينه فهرس املصادر 
واملراجع، إىل عدم اعتماده فيها على مراجع يف السيميائيات اليت، يبدو، أا مل تكتسح 

  . ومل تنتشر يف أوساطه الفكرية آنذاكأقطار الوطن العريب
جترنا مسألة انتباه بناين للبعد السيميائي املوجود يف بيان اجلاحظ، إىل التعرض         
الثالثة اليت تتميز عن اموعة األوىل والثانية   املصنفة ضمن اموعة الدراساتلبعض 

ذلك البيان بالسيميائيات، ومن مثّ باحتوائها على آراء يربط أصحاا فيها، بصفة صرحية، 
إمكانية فتح اال واسعا لعد حديث أيب عثمان عن البيان حديثا عن العالمة إن من جانبها 
النظري العام، أو من حيث خمتلف جتسداا املعبر عنها حبديثه عن أصناف الدالالت على 

  . 3، أو كما يسميها، يف مواضع أخرى أقسام البيان2املعاين

                                                 
1
   . 12 -11حممد الصغري بناين، النظريات اللّسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني، ص ص  -
2
 .55ص  ،1ج البيان والتبيني، :ينظر -
3
  .35 – 33 :ص ،1ج،احليوان: ينظر -
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در اإلشارة بداية إىل وجود إمكانية ضم معظم آراء اموعة الثانية إىل آراء ـجت        
ة بالبعد ـاموعة الثالثة اآلتية؛ لكون تلك اآلراء رغم عدم قول أصحاا فيها صراح

السيميائي املهيمن على املفهوم العام للبيان، قد كشفت وأمجعت على أن البيان حيوي اللغة 
مبستوييها العادي والبالغي ويتعدامها إىل معان أخرى؛ معان عربوا عنها  ةـالطبيعي

ة آراء يقول فيها أصحاا بأن تلك ـفثم. بعبارات خمتلفة يف ظاهرها، ومتفقة يف اجلوهر
ة الكالم، ـواقع التعبري عن معىن من املعاين بلغة ليست بالضرورة لغ:" مثال املعاين هي

طرق االتصال ووسائل :" ، أو هي1"ةـيع وسائل التعبري املمكنلكنها تتسع لتحيط جبم
ه بدون ـأو هي، أيضا، الكشف عن املعىن الذي ميكن أن يتم تلقي. 2"التعبري يف اتمع

ه ميكن أن نعد هذه النماذج ضمن طرق ـوعليه فإن 3.ألفاظ عرب اإلشارة أو غريها
استعمال املصطلحات احلديثة الدقيقة  دوناإلشارة إىل السيميائيات والتعبري عنها من 

  .اخلاصة ا
وأوهلا القائلة بوجود ما ميكن وصفه بتفكري يف العالمة عند  ∗ولعل أهم اآلراء        

الرؤية البيانية عند اجلاحظ من " اجلاحظ، ما جنده يف دراسة إدريس بلمليح املوسومة 
كامال للحديث عن أصناف الدالالت على ، اليت خصص فيها فصال "خالل البيان والتبيني

زيادة على ذلك، حاول بلمليح . 4سيميائيات جاحظية ،املعاين اليت عدها، بشكل صريح
عقد مقارنة بني حديث اجلاحظ عن تلك األصناف وما ورد عند فرديناند دي سوسور 

يعترب :" من كالم جعله يصنف ضمن مؤسسي السيميولوجيا، ويقول خبصوص تلك املقارنة
اجلاحظ العامل نظاما من اإلشارات، ويعترب سوسور بعض مظاهر احلياة اإلنسانية الشبيهة 

                                                 
1
   .40مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، ص ميشال عاصي، -
2
  .159حلمي خليل، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص  -
3
  .37-36 ص صحممد كرمي الكواز، أحباث يف بالغة القرآن الكرمي، :ينظر -

∗
عبد : ينظر. بيان اجلاحظ بالسيميائيات نلفت انتباه القارئ ها هنا إىل دراسات أخرى ربط فيها أصحاا صراحة - 

 ،2006، مكتبة اآلداب، القاهرة، 3احلكيم راضي، األبعاد الكالمية والفلسفية يف الفكر البالغي والنقدي عند اجلاحظ، ط
 .195حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، ص : ينظر أيضا. 89ص 

4
 .138إىل ص  111إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، من ص : ينظر -
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يعتقد اجلاحظ أنّ اللّفظ واخلطّ والعقد واإلشارة والنصبة لدى . باللّغة ذات نظام إشاري
اإلنسان وسائل بيانية خمتلفة املظهر، متشاة األصل واجلوهر وهذا بالضبط مفهوم سوسور 

  . 1"سيميولوجيالل
ما جتدر مالحظته يف الدراسة، هو ذلك العنوان الذي توجت به؛ إذ يبدو أنه نتيجة         

جامعة ملختلف النتائج اليت توصل إليها بلمليح حني حاول حتديد نوع الرؤية اليت يرى 
  . اجلاحظ على أساسها العامل

ه على دالالت عميقة حتيل بشكل نظرة متأنية يف العنوان ستكشف عن انطوائإن         
مباشر إىل اال الشاسع الذي يشغله البيان كما فهمه أبو عثمان، وتتيح إمكانية تعبري هذه 
الدالالت عما ميكن أن يكون فكرا سيميائيا أصيال عنده، ونفترض حتقق ذلك إذا ما 

 ∗صطلح الرؤيةالتالحم اللذين أحدثهما بلمليح بني موأخذنا بعني االعتبار املزاوجة 
وقد . ومصطلح البيان من جهة، وبني هذين املصطلحني وشخص اجلاحظ من جهة أخرى

 -إنّ العامل يف نظر اجلاحظ:" ومن ذلك قوله  2عبر عن ذلك التالحم يف أكثر من موضع
أي أنّ . إنه ناطق بأجرامه ونباته وحيوانه. يعترب نظاما إشاريا -رغم اختالف مظاهره

. أو عاملها املشترك، الذي جيمع مكوناا املستقلّة استقالال ذاتيا هو البيان ضابط الرؤية
ومعىن هذا أنّ الداللة يف نظر أيب عثمان كيفما كان نوعها وشكلها اخلارجي تعود يف 

  . 3"األصل إىل اعتبارها نطقا
داخلة يف لعلنا لن نبالغ إن قلنا، بعد هذا العرض املختصر ألهم أفكار بلمليح ال        

  .املسار الذي اخترناه لبحثنا، إن كل شيء بيان وكل شيء دال يف نظر اجلاحظ

                                                 
1
   .48إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص  -

∗
تصورا معينا :"  Goldmann  Lucien ولوسيان جولدمان  Lukács  Györgyيعين مصطلح الرؤية عند جورج لوكاتش  - 

لإلنسان والطبيعة والوجود، يستطيع أن حيقّقه ويعبر عنه يف أعماله مفكّر أو أديب أو شاعر أو فيلسوف مبفرده، تبعا 
لشروط شخصية واجتماعية تعود يف التفسري األخري إىل اعتبار هذا الفرد عبقرية فذة، عرفها تاريخ أمة من األمم، واعتبار 

  .11ن، ص .م: ينظر". مجاعيا عبرت عنه هذه العبقرية يف شكل من األشكال الفكرية واألدبيةرؤية العامل وعيا 
2
  .133 -120: ن، ص.م: ينظر -
3
  . 45 - 44ن، ص ص .م -
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لئن متكّن بلمليح من أن يكشف عن اال الشاسع الذي ميكن أن ينطبق عليه         
مفهوم البيان؛ باستعماله مصطلح الرؤية كأداة إجرائية يف عملية قراءة مؤلفات اجلاحظ، 

حاول النفاذ إىل  ،"أصناف الداللة عند اجلاحظ" يف دراسته املوسومة  فإنّ مراد العرايب
البنية العميقة الكائنة يف املفهوم؛ بضبط العناصر اجلوهرية املشكّلة هلا، واآللية اليت تشتغل 

فخلص، يف هذا الشأن، يف الصفحات القليلة . وفقها، وإظهار العالقات احلاصلة فيما بينها
يف نظرية البيان، كيان مشكل من ثالثة عناصر  ∗، إىل أن الدليلاملخصصة لذلك الغرض

الدليل كاخلرب أو املعاينة؛ وهو اجلانب الظاهر من العالمة، واملستدل عليه؛ وهو املعىن : هي
ليعقد، بعد ذلك، . 1اخلفي الباطن؛ أي اجلانب اخلفي من العالمة، واملستدل وهو العقل

ومفهوم العالمة عند كل من دي سوسور وشارل ساندرس مقارنة بني الدليل اجلاحظي 
وجتدر اإلشارة، ها هنا، إىل أنّ العرايب قد انتبه إىل الشبه الكبري املوجود بني عناصر . بورس

إنّ عملية االستدالل عند :" الدليل عند أيب عثمان وأبعاد العالمة عند بورس حيث يقول
ه الفيلسوف األمريكي بريس يف تفسريه للعملية أيب عثمان تشبه إىل حد كبري ما ذهب إلي

املمثل، املوضوع، : نفسها، وهي تقوم عند هذا األخري على تشكيل ثالثي يتألّف من
املؤول الذي يلعب دورا مشاا لدور العقل إىل حد ما، وهو تصور للداللة بكل أصنافها 

مان يف حديثه عن إنّ أبا عث:" ويضيف يف موضع آخر. 2"لفظية كانت أو غري لفظية
االستدالل مل يقتصر على العالمة اللّفظية أو البصرية فقط، و إمنا يستغرق تصوره للدليل 

  .3"كل الدالئل املمكنة باختالف أصنافها

                                                 
∗
 اليت هيو اجلاحظباعتباره امسا مفردا ألصناف الدالالت اليت قال ا : يستعمل العرايب مصطلح الدليل مبفهومني اثنني - 

سوسور؛  العناصر أو األقسام املكّونة ملفهوم البيان من جهة، ويستعمله مبعىن أقرب منه إىل مفهوم العالمة عند ديجمموع 
كما يستعمله مبعىن أقرب إىل مفهوم العالمة عند بورس اليت هي كيان . وجه دال وآخر مدلول: اليت هي كيانا ذا وجهني

 .أخرىممثل، موضوع، ومؤول من جهة : األبعاد ثالثي
1
دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء علم اللّغة احلديث، مذكرة ماجستري، : مراد العرايب، أصناف الداللة عند اجلاحظ: ينظر -

  .68صفحة، ص  199، 2004-2003إشراف عمار ساسي، جامعة اجلزائر، 
2
  .ن.ن، ص.م -
3
  .69ن، ص .م -
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ما ميكن مالحظته من األقوال السابقة أن العرايب انتقل فجأة من حديثه عن الدليل         
عند اجلاحظ والعالمة عند بورس إىل احلديث عن االستدالل عند كليهما، وسبب ذلك، 

الذي حييل على ثان ) املمثل عند بورس، الدليل عند اجلاحظ(يف رأينا، هو كون األول 
املؤول عند بورس، العقل ( عرب ثالث ) ، املستدل عليه عند اجلاحظاملوضوع عند بورس(

  .واحدا من األنظمة االستداللية وإحدى آليات اشتغاله) املستدل عند اجلاحظ
العامة عن أهم اآلراء اليت سعى أصحاا من خالهلا  وصلةهذه احلبعد إيراد         

بيان الذي تعدد وروده وتنوعت الستخراج خمتلـف املعاين املتضمنة داخل مصطلح ال
إنه بدا من الواضح اآلن أنّ البحث يف كنه  خنلص إىل القولسياقاته يف مؤلفات اجلاحظ، 

هذا املصطلح قدمي قدم الدراسات املهتمة بالفكر التراثي العريب، اليت عنت، إن بشكل 
بلورة ذلك  جزئي أو كلي، بدراسة أعمال أيب عثمان وحتليلها، وإظهار مدى مسامهته يف

  .الفكر وتكوينه
بدت نظرة بعض تلك الدراسات إىل مفهوم البيان حمدودة، ومرد ذلك إما املفاهيم         

اإلجرائية املعتمد عليها أثناء التحليل، أو بسبب األهداف املتوخاة، فكانت النظرة نتيجة 
العناصر  ذلك من زاوية واحدة وحمدودة؛ حيث ركّزت جلّ اهتماماا على واحد من

، الذي اهتمت اهتماما خاصا مبستواه البالغي "اللّفظ"البارزة املشكّلة للمفهوم وهو عنصر 
علم املعاين، علم البديع، : الذي سيتم حصره الحقا، كما هو معلوم، يف علوم ثالثة هي

وهو ما أدى، يف بعض األحيان، إىل عد حمتويات هذا العلم األخري، أي علم . وعلم البيان
وعن ذلك القصور جنم . عند اجلاحظ" البيان"بيان، املكون األساسي والوحيد ملفهوم ال

  .إمهال أو حىت فصل اال السيميائي العام الذي وضع فيه أبو عثمان مفهومه ذاك
على عكس الدراسات املشار إليها آنفا، مثة دراسات كشفت، إىل جانب أخذها         

االعتبار، أنّ هذا املستوى األخري ال يعد إالّ كدائرة بارزة بعني  املستوى البالغي للمصطلح
داخل دائرة اللّفظ، اليت تعد داخلة بدورها يف الدائرة اليت يتسع جماهلا ليشمل مجيع ما ميكن 
: أن يكون سيميائيا، أو بتعبري آخر، يشمل مجيع العالمات احملصورة عند اجلاحظ يف

  .  صبةاللفظ، اخلط، اإلشارة، العقد، والن
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وإذا أردنا أن جنمل اآلن كل ما قيل خبصوص مفهوم البيان عند اجلاحظ، يف عبارة         
خمتصرة وجامعة، فال يسعنا إالّ أن نضم صوتنا إىل صوت محادي صمود الذي يقول 

مطلقا إىل العالمة " العالمية"، يتدرج من ]أي عند اجلاحظ[مفهوم البيان، عنده :"خبصوصه
  . 1"وييها العادي واألديباللّغوية مبست
إضافة إىل النتائج املُتوصل إليها عرب حماولة تأصيل البحث، يربز أمامنا من خالل ما         

سبقت دراسته، سبيلني منهجيني سيؤدي اعتمادمها، فيما يبدو، إىل القيام مبقاربة سيميائية 
تبين لنا أنّ تناول املصطلح قد يقع على مستويني  إذ. البيان نعتقد بثرائها وعمقها فهوممل

  . سطحي وعميق: اثنني
أما املستوى السطحي، فنعين به إحصاء األشياء اليت يتجسد عربها البيان؛ أي         

حماولة وضع خريطة مفصلة لكل ما ميكن أن يكشف عن قناع املعىن، أو بتعبري آخر، لكل 
اجلاحظ، الذي، رغم تأكيده، يف أكثر من موضع، على  ما ميكن أن يكون عالمة يف نظر

اللّفظ، اخلط، اإلشارة، العقد، : أنّ البيان حمصور يف مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد هي
فإنه يذهب، يف مواضع أخرى، إىل فك هذا احلصر والتحديد عامدا إىل إزالتهما،  2والنصبة

امسا جامعا لكل شيء كشف لك قناع  ليصبح مفهوم البيان، على سبيل املثال ال احلصر،
وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بني . 4، أو هو الداللة الظاهرة على املعىن اخلفي3املعىن

النصوص املخصصة هلذا الغرض، فإن أول ما سيطفو على السطح، هو مسألة وقوف أيب 
جمال  عثمان يف تلك النصوص بني طريف نقيض؛ فهو حياول، يف بعضها، التضييق من

البيان؛ بتحديد مكوناته وحصرها، ليطلق عنان جماله يف بعضها اآلخر ليبلغ حدودا تتعدى 
رؤية العامل عند أيب  "بكثري مكوناته الظّاهرة املصرح ا؛ حدودا نتج عنها القول بأن 

                                                 
1
، منشورات كلية 2، ط)مشروع قراءة(البالغي عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن السادس  التفكري، محادي صمود -

  . 157، ص 1994اآلداب منوبة، تونس، 
2
   .55ص  ،1ج البيان والتبيني،: ينظر -
3
  .54ن، ص.م: ينظر -
4
  .ن.ن، ص.م: ينظر -
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وسينتج عنها، بالضرورة، ظهور عالمات جديدة كاشفة بدورها . 1"عثمان رؤية بيانية 
 أو توضيح  دون أن يقوم اجلاحظ بإقحامها داخل املكونات الصرحية للبيان،عن املعاين

  .مفاهيم تلك املكونات إدخاهلا ضمن السبل اليت ستؤدي إىل
أمام ذلك املعطى كيف ميكن التصرف مثال أمام حديث اجلاحظ عن الزي         

مجيعها، دالالت على املعاين؟  واللّباس، ومحل العصا، واآلثار املعمارية بأنواعها اليت عدها،
وإذا ما أردنا استبعاد احلكم السابق القاضي بوقوف أيب عثمان إزاء مكونات البيان بني 
طريف نقيض، فما البديل التأويلي الذي سيستعاد به االتساق ويتم على أساسه إصالح 

ال تنقص وال  اخللل وإقرار املنطق احملدد ألصناف الدالالت على املعاين يف مخسة أشياء
تزيد من ناحية، دون إمهال العالمات األخرى اليت ال تتوافق أوصافها ومفاهيم تلك 
الدالالت من ناحية أخرى؟ وتبعا لذلك، أال ميكن العثور يف مؤلفات اجلاحظ على 
نصوص تفلت فيها الدالالت اخلمسة من معانيها الظاهرة الصرحية حنو معان عميقة مضمرة 

  إدخال العالمات األخرى ضمن مفاهيم مكونات البيان اخلمسة األساسية ؟يتم من خالهلا 
أما املستوى العميق فنعين به حماولة النفاذ إىل البنية أو التركيبة الباطنية اجلوهرية         

الكامنة يف البيان، ذلك ألن تسمية اللّفظ واخلطّ واإلشارة والعقد والنصبة بامسه، وعدها 
ه، قد يقتضي وجود بنية واحدة مضمرة وثابتة تتكرر مع مجيع تلك أصنافا أساسية ل

وسيكون وصف تلك البنية وضبط العالقات الرابطة بني مكوناا مبثابة اإلطار . األصناف
النظري العام الذي إن انطبقت أوصافه على شيء من أشياء العامل وحتقّقت شروطه فيه، 

مثّ تكون إمكانية التعبري عما ميكن أن نطلق أمكن تسمية ذلك الشيء باسم البيان، ومن 
  . عليه اسم السيميائيات العامة عند اجلاحظ واردة

زيادة على ما سبق فإن النفاذ إىل تلك البنية سيفتح الباب على مصراعيه إلثارة         
ظ أسئلة إشكالية أكثر اتساعا وعمقا، كوا ستتعلّق، هذه املرة، جبوهر البيان ال عند اجلاح

وحده بل عند جلّ أعالم الفكر العريب القدمي سواء أكانوا رجال أصول أو فالسفة أو 

                                                 
1
  .45 إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص -
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بالغيني؛ أي أننا سنسعى على ضوء النتائج احلاصلة عن دراسة البنية العميقة الكامنة يف 
أصناف الدالالت عند اجلاحظ، حملاولة قراءة املادة املستعصية يف هذا الفصل، ذلك ألن 

مصطلح البيان يف بيئات فكرية خمتلفة وحقب زمنية متباعدة ومنحه مفاهيم اطّراد استعمال 
متنوعة وإثرائه ا، إن دلّ على شيء إمنا يدل على وجود خيط سري رابط بني تلك 

  .   املفاهيم، وقوة منطقية ماحنة لطواعية االستعمال وقابلية التأقلم مع تلك البيئات الفكرية
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  :الثاينل ــالفص

منهجا يف اره ـلبيان باعتبا

        االستدالل
                           

                                              

 
    

  
  
       
  
  

  

  
  
. تقوم الوظيفة السيميائية على جدلية احلضور والغياب”

انطالقا من هذه املقدمة البنيوية ميكن حلّ نظام العالمات 
  . “بأكمله
  

أمربتو إيكو، السيميائيات وفلسفة اللغة، (                

، املنظمة العربية للترمجة، 1أمحد الصمعي، ط: ترمجة

  .)63، ص 2005بريوت، 
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  .العالقاتمنطق و نظريةالقدمات امل: املبحث األول
  :توطئـة

من مجلة ما خلصنا إليه يف الفصل السابق أنه إّذا ما أردنا أن نعطي مصطلح البيان         
حقّه من الدرس والتحليل، واخلروج بالتايل بفكرة واضحة تنتظم فيها املسارات املتشعبة 

، فإنّ اليت يأخذها مفهوم هذا املصطلح كلما تقدمت عملية قراءة مؤلفات أيب عثمان
زاوية حندد ا : اإلجراء املنهجي املناسب، حسب رأينا، هو النظر إىل البيان من زاويتني

مجيع املكونات املشكّلة ملستواه السطحي سواء أكانت صرحية أو ضمنية، وأخرى حناول 
  .املكونات تلكعربها النفاذ إىل املنطق الداخلي املضمر الذي تشتغل وفقه 

ارتأينا قبل البدء يف دراسة البيان، كما هو حمدد يف الفقرة السابقة، أن خنصص هذا         
املبحث، كما يدلّ عليه عنوانه، حملاولة وضع األساس النظري الذي سيمكّن من ربط 

  .     املستوى العميق للبيان بالسيميائيات العامة أو بتعبري آخر باالشتغال النظري للعالمة
إضافة إىل االستعانة باملفاهيم اإلجرائية اليت متنحها السيميائيات، خاصة ما تعلّق         

منها بتلك العائدة لنظرية العالمات عند بورس، فإنّ أهم األشياء اليت نستثمرها يف هذا 
أصناف الدالالت "  :املبحث هي النتائج اليت توصل إليها مراد العرايب يف دراسته املوسومة

، واليت يبدو أا جد صاحلة  حملاولة بلورة أفق وفهم جديدين يتم على "احظعند اجل
أساسهما استغالل ما أمكن من الطاقة التأويلية الكامنة داخل النصوص القليلة اليت 

  .لبيانملفهوم اخصصها أبو عثمان لإلشارة إىل املنطق الداخلي 
        رايب بلورليل عند اجلاحظ والعالمة رغم عمق الفكرة اليت حاول العا بربطه الد

عند بورس باالستدالل، ورغم األمهية القصوى اليت تكتسيها الفكرة، إالّ أن تعرضه هلا 
حني خصص أقل من ثالث صفحات للموضوع، حال دون توضيحها  ؛بصورة مقتضبة

عطيات ومن مثّ ال جند عنده تربيرا لنظام التدرج املتبع، ويظهر ذلك من خالل مجلة امل
  :اآلتية
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تدرجه خبصوص اجلاحظ من البيان إىل الدليل مبكوناته الثالثة ليصل يف األخري إىل                                                -
 .  االستدالل

 .تدرجه خبصوص بورس من العالمة بعناصرها الثالثة إىل االستدالل -
 .بورسعند اجلاحظ وعناصر العالمة عند عقد مقارنة بني عناصر الدليل  -
  . خلوصه يف األخري إىل أن عملية االستدالل هي نفسها عند كل من أيب عثمان وبورس -

، وتنظيم التدرجات احلاصلة من هاإنّ البحث يف مضامني املفاهيم السالف ذكر        
هودنا عليه بعضها إىل بعضها اآلخر وكذا تربيرها، هو عموما ما سنحاول تركيز أغلب ج

شارات الواردة أي أننا سنسعى إلمتام العمل الذي بدأه العرايب وإثراء اإل ؛يف هذا املبحث
من دون أن يفوتنا هاهنا التنبيه إىل أنّ إمتام عمل العرايب سوف لن يكون هدفا  فيه،

ميق رئيسيا، بل ستصاحبه، يف مبحث الحق، حماولة التأكيد أن اشتغال البيان يف مستواه الع
ومـن أجـل إجياد أواصر الربط . عند أيب عثمان ال خيتلف عن االشتغال النظري للعالمة

 نات البيان كعنصر تراثي وفكرة العالمة كعنصر حداثي، ارتأينا أن مترحاور بني مكووالت
  :عملية الربط باحملطات التمتينية اآلتية

  .البدء بالبحث يف مفهوم االستدالل -
  . التداخل املوجود بني مفهوم االستدالل ومفهوم الدليل حماولة كشف -
  .حماولة كشف التداخل املوجود بني مفهوم االستدالل والعالمة -
  :االستدالل والدليل.1

يعد االستدالل من أشد املواضيع تشعبا وأكثرها استعصاء على الضبط، وهو، زيادة       
ليت مافتئت تثري اهتمام فالسفته وعلمائه على ذلك، من أكثر مواضيع حبث الفكر البشري ا

بدءا من الفكر اليوناين وصوال إىل أحدث النظريات املهتمة بسبل تطوير آليات اشتغال 
وهو مرتبط أشد االرتباط . خمتلف الصناعات املعتمدة على الربجمة والذكاء االصطناعي

حلديث عن العقل احلديث عن االستدالل معناه ا ذلك ألنبأعقد املواضيع الفلسفية؛ 
واإلدراك وعملية اكتساب املعرفة والطرق املؤدية إليها، فهو يف عمقه، كما أكّد اجلابري، 
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ال خيلو فعل إدراكي "وحضوره دائم يف مجيع األنشطة العقلية واإلدراكية، إذ  1فعل عقلي
من استدالل مهما يكن اال اإلدراكي قريبا من النشاط احلسي، ومهما يكن مألوفا، 
وحىت عندما تبدو بعض األحداث توجد بالرغم من عقلنا، وأن ال دور للذات يف 

سنجد له،  مث إن موضوع االستدالل. 2"تشكيلهاتشكيلها، فإن النشاط العقلي حاضر يف 
حضورا دائما ومكثّفا يف املؤلفات الفقهية والبالغية ، الفكر العريب القدمي إذا ما عدنا إىل

ذلك  ؛واملنطقية، سواء أكان حضوره ذاك حضورا علنيا وصرحيا أو حضورا مقنعا ومضمرا
صل جبدول لغوي ثري من قبيل ألن االستدالل، كما يقول عنه شكري املبخوت، عبارة تت

  .3الدليل والداللة واللزوم واالستنتاج واالستنباط واالقتضاء والربهان والقياس واحلجة
  :االستدالل يف سياق االنتقال.أ

أول األمور املسترعية لالنتباه كون االستدالل من األلفاظ اليت يوحي ظاهرها         
لداللة على االنتقال؛ انتقال من أشياء ظاهرة بتعدد معانيها؛ فهي تستعمل يف سياقات ل

وتستعمل يف سياقات أخرى للداللة على عمليات . ومعلومة إىل أخرى جمهولة أو خفية
فإذا ما حاولنا، بناء على ما سبق، إجياد مقابل لالستدالل يف اللّغة . الربهنة والتدليل

  : الفرنسية مثال، سيتبين لنا ما يلي
استخالص "الذي يعـين، يف أبسط األحوال،  inférenceيترجم االستدالل تارة بـ  -

 " Le petit؛ أو هو كما جاء يف 4"شيء من شيء آخر عرب قانون واع أو غري واع
Larousse illustré  "5"عملية ذهنية ننتقل عربها من حقيقة إىل أخرى.  

                                                 
1
  .246ابد اجلابري، بنية العقل العريب، ص  حممد ع -
2
 البيضاء، الدار العريب، الثقايف املركز ،1ط ،حبث يف خصائص العقلية العلمية: بناصر البعـزايت، االستدالل والبناء -

 .237 ص ،1999
3
 .18، ص شكري املبخوت، االستدالل البالغي: ينظر -

4
 - Dominique Maingueneau, Les termes clés de l'analyse du discours, édition Seuil, Paris, 1996, 

p49. 
5- Le petit Larousse illustré, Larousse, paris, 2001, p 544 .  
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الذي  recherche de la preuve "1" يترجم االستدالل، تارة أخرى، بعبارات من مثل  -
  .يعين يف العربية احلجاج والربهنة

برهن، أقام احلجة، دلّل، استنتج : مبقابالت عربية من مثل argumenterيترجم الفعل  -
  .2واستدلّ

وكما هو مالحظ فإنّ  3.نتجاستدلّ واست: مبقابالت عربية من مثل inférerيترجم الفعل  -
  .inférer و argumenter: الت العربية لكل من الفعلنيحاضر يف املقابِ"استدلّ"الفعل 
ومعجم الروس  Dominique Maigueneauإضافة إىل تعريفي دومينيك ماجنونو        

املؤيدين لفكرة كون االستدالل، بصفة عامة، انتقال الذهن من أشياء حاضرة إىل أخرى 
غائبة، مثة تعريفات عديدة، رغم اختالف طرائق تعبريها عن معىن االستدالل، تنحو نفس 

االستدالل باب واسع يكاد يرادف االنتقال من :"املنحى السابق، إذ يقول شكري املبخوت
  .4" قول على أساس وجود تالزم بينهما بصورة من الصورقول إىل
التعريف السابق موحيا باقتصار االستدالل على االنتقال بني األقوال عرب  كانلئن         

قاعدة، ومن مثّ اقتصاره على اللّسان الطبيعي فقط، فإن املبخوت يستعني يف مواضع 
رسة االستدالل، كما أُفصح فيها عن أخرى، بأفكار باحثني آخرين وسع فيها جمال مما

إذ لن تقوم لالستدالل قائمة إال بوجود عناصر ننطلق . الشروط الواجب توفّرها لقيامه
ويبدو من . 5منها وعنصر نصل إليه وإجراء صريح أو غري صريح ميكّن من االنتقال

ية، فإنّ عدم لعملية االستداللل االواضح هنا أنه زيادة على بقاء االنتقال باعتباره جوهر
ختصيص عناصر االنطالق والوصول وعدم وصف طبيعتها جيعل منها عناصر عامة ال 

                                                 
1
: رفيق العجم، حتقيق: حممد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تقدمي وإشراف ومراجعة -

  .152،  ص 1996، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 1، ج1علي دحروج وآخرون، ط
2
  .29، ص2006، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت، 35قاموس فرنسي عريب، ط: سهيل ادريس، املنهل -
3
 .656ن، ص.م -
4
  .162، ص شكري املبخوت، االستدالل البالغي -

5
 - Voir: Jayez. J, L'inférence en langue naturelle, Hermes, Paris, 1988, p 15.  

   .19س، ص .شكري املبخوت، م: نقال عن
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ومن أجل توضيح شيء من طبيعة تلك العناصر . تنطبق على أقوال اللّغة الطبيعية فقط
عملية :" وكذا اإلجراءات اليت متكّن من االنتقال نستعني بكالم مسري عبده حينما يقول

إال بوجود الشروط اآلتية االستدالل ال تتم:  
  .موضوعات فيزيقية هلا خصائص مميزة تعترب كمنبهات خارجية -1
ناحية فيزيولوجية تتصل عادة باحلواس وأطراف األعصاب اليت تنقل اإلحساسات إىل  -2

 .الدماغ
  ناحية سيكولوجية تتصل بترمجة تلك اإلحساسات وإعطائها املعاين الالّزمة اليت تتالءم -3

  .1"الشيء املدرك يف جمال استداليل معنيمع 
من بني األمور اليت يكشف عنها نص مسري عبده ارتكاز العملية االستداللية         
سع معناها ليشمل كافة األشياء اليت وتأسسها على توفّر املوضوعات الفيزيقية اليت يت

تلك املوضوعات وإعطائها تلتقطها حواس اإلنسان اخلمس، ليتم بعد عملية االلتقاط ترمجة 
  . قيمة أو معىن بواسطة إعمال الفكر بشكل من األشكال

ما استرجعنا كل ما قيل خبصوص االستدالل حلد اآلن، فإن أهم األمور  إذا        
املسترعية لالنتباه، هو التداخل الكبري املوجود بني االستدالل والعالمة إن على مستوى 

ويبدو أن سبب التداخل راجع أساسا إىل قوة . املكونات أو على مستوى طريقة االشتغال
ميكّن الواحد منهما من أن يكون الزما وملزوما باعتبار  التالزم املوجود بينهما، تالزم

اليت ال  2فاالستدالل،كما يقول صاحب تاج العروس، لن يكون إال بالعالمات .صاحبه
  .تكون بدورها كذلك إالّ باالستدالل

  :الدليـل.ب
ما يلفت االنتباه ويستدعي التوقف حقا هو إدراك الفكر التراثي العريب وانتباه         

لكثري من أعالمه إىل أواصر الربط القوية اليت جتعل من االستدالل والعالمة شيئني ال فكاك ا
                                                 

  .6-5، ص ص 1994، دار عالء الدين، دمشق، 1مسري عبده، التحليل النفسي لقوة االستدالل، ط 1-
2
 من جمموعة :القاموس، حتقيق جواهر من العروس تاج الفيض، احلسيين أبو الرزاق عبد بن حممد بن حممد :ينظر -

 .24، ص 1ت، ج.ن، د.م.اهلداية، د داراحملققني، 
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هو دليل إذ ال معىن للدليل إال ما يلزم من العلم :"فا االستدالليقول التهانوي معر. بينهما
لول أو النظر يف الدليل سواء كان استدالال من العلّة على املع":أو هو. 1"به العلم باملدلول

االستدالل هو انتقال الذهن :" أو كما عرفه يف موضع آخر بقوله. 2"من املعلول على العلّة
  .3"من األثر إىل املؤثر وقيل بالعكس، وقيل مطلقا

زيادة على تأييد التعريفني األولني للفكرة اليت حنن بصددها، من أن االستدالل،          
لث، هو انتقال الذهن من أشياء حاضرة إىل أخرى كما هو مشار إليه يف التعريف الثا

هو بصدد تعريف االستدالل الذي هو فعل ونشاط عقليان، راح وغائبة، فإن التهانوي 
. يعرف عوضا عنه الدليل الذي يتسع مفهومه ليشمل مجيع األشياء الدالة على املعاين

أو . 4"ى مدلوالت غائبةأشياء العامل بوصفها عالمات أو أمارات شاهدة عل" فالدليل هو
كل ما يقال له دليل، كان مفيدا للقطع أو الظّن؛ [...] يعم  :"هو، كما يقول عنه اآلمدي

وسواء كان عقليا أو حسيا، أو شرعيا أو عرفيا، أو قوال أو سكوتا، أو فعال أو ترك فعل 
   .5"إىل غري ذلك

 الذي يعرفه التهانوي بنفس تعريفمفهوم الدليل، ويبدو، بناء على ما سبق، أن         
شيء ما حيل حمل شيء ما بالنسبة لشخص ما من "، يقابل مفهوم العالمة اليت هي ∗الداللة
يقابل مفهوم العالمة يف :" ويقول نصر حامد أبو زيد مشريا إىل هذا التقابل. 6"زاوية ما

                                                 
1
  .152، ص 1ج التهانوي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، -
2
 .ن، ص ن.م -
3
 .ن، ص ن.م -
4
 .38حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ص  -

5
سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، راجعها ودقّقها جمموعة من  -

  .34، ص3، ج1983العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت، 
∗
الشيء حباله هي على ما اصطلح عليه أهل امليزان واألصول والعربية واملناظرة أن يكون :" يقول التهانوي معرفا الداللة - 

واملطلوب بالشيئني ما . والشيء األول يسمى داال والشيء اآلخر يسمى مدلوال[...] يلزم من العلم به العلم بشيء آخر 
 .787، ص س.التهانوي، م". يعم اللفظ وغريه

6
شارل مدخل إىل سيميوطيقا : جريار دولودال، بالتعاون مع جوويل ريطوري، السيميائيات أو نظرية العالمات -
  .67، ص 2000، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 1عبد الرمحن بوعلي، ط: ترمجة وتقدمي بريس،.س



73 
 

 -على وجود اخلالقالتراث مفهوم الداللة، ولعل يف نظرة املسلمني للعامل بوصفه داللة 
ما يؤكد تفسرينا ملفهوم الداللة يف الفكر اإلسالمي مبا يوازي  -وهي نظرة يؤيدها القرآن

  .     1"العالمة يف املفهوم السيميوطيقي
ال يعين  تعريف التهانوي للدليل املعوض لتعريف االستدالل املطلوب يف سياق         

ني االستدالل والدليل، بل أراد، فيما يبدو، حبثنا هذا، أنّ صاحب الكشاف ال مييز ب
  : بتعريفيه األولني، أن يشري إىل مجلة عناصر بالغة الدقة ميكن التعبري عنها وفق الشكل اآليت

  .إذا انتفى الدليل انتفى معه االستدالل، وإذا انتفى االستدالل انتفى معه الدليل -
  .وجد االستدالل وجد معه الدليل إذا وجد الدليل وجد معه االستدالل، وإذا -
حتيني االستدالل وحتقّقه متوقف بالكامل على الدليل، وتكون الدليل متوقف بالكامل  -

  .على االستدالل
بدأت عملية االستدالل بدأ معها، يف اللّحظة نفسها، تكون الدليل، وإذا انتهت  إذا -

  .عملية االستدالل انتهى معها، يف اللّحظة نفسها، تكون الدليل
إذا بدأ تكون الدليل بدأت معه، يف اللّحظة نفسها، عملية االستدالل، وإذا انتهى تكون  -

  .ا، عملية االستداللالدليل انتهت معه، يف اللّحظة نفسه
ولعلّ أوجز التعابري اليت تصف األمور السابقة وأحسنها، اليت تنم عن فهم عميق         

وحمال كون الفرع مع عدم األصل، وكون االستدالل مع عدم الدليل، :" قول اجلاحظ
والعقل مضمن بالدليل، والدليل مضمن بالعقل، وال بد لكل واحد منهما من صاحب، 

  .2"يس إلبطال أحدمها وجه مع إجياب اآلخرول
         ليل تبلغ حدالزم املوجودة بني االستدالل والديبدو من الواضح اآلن أنّ قوة الت

فهما، إضافة إىل إمكانية . االلتباس؛ إذ إن تعريف أحدمها يؤدي حتما إىل تعريف اآلخر

                                                 
1
مدخل إىل : أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة ،"دراسة استكشافية: العالمات يف التراث"نصر حامد أبو زيد،  -

 .78، ص 1986سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار الياس العصرية، القاهرة، : إشرافالسيميوطيقا، 
2
، دار 3علي أبو ملحم، ط: كشاف آثار اجلاحظ، قدم هلا وبوا وشرحها –الرسائل الكالمية : الرسائلاجلاحظ،  -

 .129 -128، ص ص 1995ومكتبة اهلالل، بريوت، 
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ا كليا ومتبادال، فإنهما جد يتأثران ببعضهما البعض تأثرو عدمها وجهني لعملة واحدة
متشاني يف الوظيفة واملكونات وطريقة االشتغال، فالدليل كما هو حال االستدالل ثالثي 
املكونات؛ مكونات ميكن استخراجها من تعريفات التهانوي وفق ما هو مبين يف اجلدول 

  :اآليت

  عناصر الوصول  الواسطة  عناصر االنطالق  

  املدلول  مــالعل  الدليل  التعريف األول 

  العلة   التعريف الثاين
  املعلول

  النــظر
  

  املعلول
  العلة

  األثر   التعريف الثالث
  املؤثر

  املؤثر  نــالذه
  األثر 

  

أهم األمور اليت يكشف عنها اجلدول، زيادة على إبراز املكونات الثالثة للدليل         
واستجالئها، كشفه أن الواسطة اليت متكّن من االنتقال ما هي سوى الفكر املعرب عنه يف 
التعريف األول مبادته اليت هي العلم، ويف التعريف الثاين بواحدة من وظائفه وهي النظر، 

  .يف الثالث بواحد من مرادفاته وهو الذهنويف التعر
  :االستدالل يف سياق الربهنة.ت

أن االستدالل يستعمل يف سياقات للداللة على معىن من بعدما تسىن لنا التأكّد         
االنتقال، ننتقل اآلن إىل تعريفات أخرى تؤيد الوجه الثّاين الستعمال االستدالل املتمثل يف 

  .ربهنة والتدليلإحالته على معاين ال
إىل جانب ما أوردناه سابقا ذا اخلصوص، فإن أكثر التعريفات املتداولة، خاصة         

االستدالل على ما تفصح :" يف املؤلّفات القدمية، هي كما ما يقول عنها شكري املبخوت
االستدالل عند ابن حزم  فإنوعلى هذا األساس . 1"عنه الصيغة يف العربية طلب الدليل

                                                 
1
  .18، ص شكري املبخوت، االستدالل البالغي -
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أو هو بصيغة أخرى . 1"طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه:" مثال هو  األندلسي
االستدالل لغة طلب :"أو كما ورد يف كتاب الكليات. 2"تقرير الدليل إلثبات املدلول" 

  .3"الدليل ويطلق يف العرف على إقامة الدليل مطلقا
على ما نقيم الدليل : بعد إيراد مجلة التعريفات السابقة هو مثة سؤال يفرض نفسه       

  وملا نطلبه أو نطالب به؟ 
لعل اإلجابة عن السؤال كامنة، أساسا، يف املضمرات اليت تنطوي عليها التعريفات         

السابقة؛ إذ إن طلب الدليل وتقريره أو إقامته متوقفة، بالكامل ويف مجيع األحوال، على 
بالنتيجة؛ نتيجة ميكن اخللوص إليها إما : بق أو الحق ملا ميكن التعبري عنه عموماوجود مس

اليت أدت إليها ومن ) عناصر االنطالق، املقدمات(من دون اإلفصاح عن السبل والوسائط 
مث إضمارها، أو عن طريق ترتيب تلك السبل والوسائط ترتيبا منطقيا متصفا بالدقة 

فترتيب السبل والوسائط، ومن مثّ . تركان جماال للثغرات والتناقضاتوالصرامة اللّتني ال ت
فاالستدالل، يف األخري، . اإلفصاح عنها بعد أو قبل النتيجة هو بعينه طلب الدليل أو إقامته

؛ دون أن 4"إقامة الدليل على صحة الدعوى" كما هو وارد يف معجم لغة الفقهاء هو
بيه إىل أنّ الدعوى اليت حنن بصددها يف هذا املقام أمشل تفوت يف هذا املوضع مسألة التن

وأوسع من الدعوى الواردة يف التعريف، فهي تشمل كل عناصر الوصول اخلاصة مبختلف 

                                                 
1
أمحد حممد : إحسان عباس، حتقيق: تقدمي اإلحكام يف أصول األحكام، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، -

 .39، ص 1ت، ج.شاكر، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، د
2
 احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبو :ينظر أيضا .24، ص 1القاموس، ج جواهر من العروس تاج الفيض، أبو -

ص .م1998 - هـ1419 ،بريوت ،الرسالة املصري، مؤسسة حممد - درويش عدنان:  حتقيق ،الكليات الكفوي،كتاب
 العريب، الكتاب ، دار1ط األبياري، إبراهيم:  علي اجلرجاين، كتاب التعريفات، حتقيق بن حممد بن علي: ينظر أيضا.114

 .87 -34: ، صهـ 1405 بريوت،
3
  . 151التهانوي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ص : أيضا ينظر. 159، ص1س، ج.الكفوي، م -
4
 عريب، – إنكليزي كشاف مع انكليزي - عريب الفقهاء لغة معجم ،يـيبقن صادق حامد، جي قلعه رواس حممد -
   .60، ص 1988والتوزيع، بريوت،  والنشر للطباعة النفائس دار ،2ط
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أنواع االستدالالت، سواء أكانت تلك العناصر دعاوى أو معاين أو نتائج أو سلوكات 
  . إخل...معينة

إذن، بعد عرض جمموع التعريفات السابقة اليت كشفت عن كيفية يتبني هكذا         
استعمال االستدالل يف سياق االنتقال، مث يف سياق الربهنة والتدليل، أن داللته على 

أما داللته على . االنتقال داللة عامة وثابتة وحضورها دائم يف مجيع العمليات االستداللية
تربير االنتقال : ة زائدة عن األوىل ميكن التعبري عنها بصيغةداللة إضافيفهي الربهنة والتدليل 
تتسع سيث حبفكلّ استدالل انتقال، لكن ليس كل استدالل برهنة وتدليال، . والربهنة عليه

دائرة االنتقال لتشمل مجيع العمليات االستداللية دومنا استثناء، يف حني تتقلّص دائرة 
عمليات استداللية خاصة، تعبر عنها بوضوح العلوم الربهنة والتدليل لتقتصر فقط على 

كون العلوم تتوفّر، يف الغالب األعم، على نسب مقبولة من الدقة واملوضوعية يف  ؛بأنواعها
ضبط طرق االنتقال من عناصر االنطالق إىل عناصر الوصول؛ أي أنها تسعى دوما ألن 

  .عالية من الصحة تكون نتائجها قطعية أو متصفة على األقلّ بدرجات
إنّ النتيجة احلتمية اليت تقود إليها األفكار السابقة، هي أن القيام بالعمليات         

االستداللية ال يتوقف على بعض األفعال اإلدراكية دون سواها، بل يتعداها إىل مجيع 
امل احمليطة ، أو بني اإلنسان وأشياء العاسواء أكان ذلك التواصل إنساني األفعال التواصلية

.         به، أو حىت، إذا ما ذهبنا أبعد من ذلك، بني مكونات املادة احلية أو الصناعية
بقدر ما يشمل أبسط ضروب [...] يشمل الصور االستداللية الصناعية "فاالستدالل 

 ماء بالغيوم إىل هطول األمطار ومن حكد الساالنتقال من محرة الوجه إىل اخلجل ومن تلب
ألكف إىل وصول أموال ومن وقوع زق الطيور على ثياب الشخص إىل التفاؤل باقتناء ا

وعلى هذا املنوال ميكن أن نوسع من جمال العمليات االستداللية إىل ما . 1"مالبس جديدة
الاية، لتشمل كل اآلثار الناجتة عن تأويل خمتلف العالمات، بدءا من أبسط االنتقاالت 

يه فإنه ال اختالف مثال، إذا ما نظرنا إىل االستدالل من زاوية عامة، بني وعل. إىل أعقدها
، "اجلو بارد اليوم"لبس املعطف بعد اإلحساس بالربد، وغلق النافذة بعد قول زميل 

                                                 

-1
 .19، ص االستدالل البالغيشكري املبخوت،  
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وحضور حفل صديق بعد قراءة الكلمات املوجودة على بطاقة الدعوة اليت أرسلها إلينا، 
فالن كثري رماد " يافة هي املعاين املقصودة من قول قائل وبني القول بأن معاين الكرم والض

ويرجع سبب القول بعدم اختالف األمثلة السابقة، إىل أن عناصر االنطالق ". القدر
والوصول والواسطة اليت متكّن من االنتقال، واليت تعد مكونات قاعدية ألي نظام 

وعليه فإذا ما أردنا . ة شكري املبخوتاستداليل، متحقّقة يف األمثلة مجيعها، مبا فيها أمثل
استخراج تلك املكونات يف أي مثال من األمثلة السابقة، وليكن ذلك يف مثال الفعل 

  :الكالمي، فستكون النتيجة وفق الشكل كاآليت
  

  عناصر الوصول  الواسطة  عناصر االنطالق

اجلو بارد "قول الزميل 
  "اليوم

اخللفية املعرفية + ظروف املقام 
  للمخاطَب

  غلق النافذة

  
     

   :العالمة عند شارل ساندرس بورس وعالقتها باالستدالل .2
يبدو أنّ التسوية بني االستدالل والعالمة باعتبارها نتيجة عامة وصلنا إليها من         

خالل العرض السابق، قد ظهرت بصفة أكثر جالًء، ويف مستويات عديدة، عند قطب من 
ات العامة وهو شارل ساندرس بورس الذي نقتصر على بعض كتاباته أقطاب السيميائي

فأما ما تعلّق بالتسوية يف جانبها األكثر . تأكيد النتيجة السابقة وإثباالوما قيل خبصوصها 
عمومية فباإلمكان إظهارها بعد الكشف عن التداخل الكبري احلاصل بني االستدالل وعلم 

باعتبار عالقتهما  لكأو على مستوى املواضيع، وذالعالمة إن على مستوى احلدود 
وخبصوص احلدود بالذات سنسعى إلبراز التداخل احلاصل على مستواها بإيراد . باملنطق

  .مقدمتني والنتيجة املترتبة عنهما
ال على أساس التحري "تكمن املقدمة األوىل يف كون أحد مفاهيم املنطق قد ضبط         

لكن على أساس إجناز العملية االستداللية اليت ا ينتقل الفكر من يف ما هو حاصل فعال، 
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وذا سيكون عمل رجل املنطق متمثال، بصفة أساسية، يف دراسة . 1"املعلوم إىل اهول
العمليات االستداللية الفعلية اليت نقوم ا يف حياتنا اليومية بغرض الكشف عن صورة أو 

وبناء على ما سبق . 2التحقق من سالمة العملية االستداللية بنية جيري االستدالل وفقها، مثّ
  . 3"املنطق هو علم االستدالل" ميكن القول، بصيغة خمتصرة للغاية، إن 

أما املقدمة الثانية فتكمن يف إمجاع أغلب دارسي فلسفة بورس على أن علم         
إذ . العالمات عنده يلتبس التباسا دائما بعلم املنطق، إن مل يكن هو العلم ذاته يف اية األمر

إن السيميوطيقا، اليت هي املنطق :"  ذا الصدد Gérard Deledalleجريار دولودال يقول 
ويف اإلطار نفسه دائما تقول كلودين . 4"معناه العام، هي نظرية العالمات مأخوذ يف
سيفوتنا معىن املشروع السيميائي البورسي إن حنن نسينا :"Claudine Tiercelin تيريسولني 

أن هذا املشروع لن يأخذ معناه إال بني أحضان املنطق واألنطولوجيا، وفعال فإن بورس قد 
لتضيف يف موضع . 5"ات يف عالقتها باملنطق قبل أي شيء آخر فهم دائما وأبدا العالم

قد أضحى املنطق، ومن مثّ قسمه األكثر صورية وشكلنة، يعرف باعتباره :"آخر قائلة
سيميائيات، لكن هذا املنطق ال حيوي كل السيميائيات كون األمر يتعلّق فقط بتلك 

أو حىت العلم [...] شكلية، العامة،السيميائيات ال: السيميائيات اليت تطلق عليها تسميات
ويبدو، يف األخري، أن املصدر اجلامع لألقوال السابقة هي . 6"النظري للعالمات عامة

سيكون الشخص الذي يبحث يف إحاالت :"كتابات بورس نفسه، حيث يقول يف أحدها 
لعامة الرموز على مواضيعها جمربا على القيام بدراسات جديدة ختص مجيع فروع النظرية ا

                                                 
1
عبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، الدار التونسية للنشر،تونس؛ املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  -

 .49، ص 1986
2
ع، ، دار الثقافة للنشر والتوزي1دراسة يف نظرية االستنباط األساسية، ط: أمحد أنور أبو النور، املنطق الطبيعي: ينظر -

 .75، ص 1993القاهرة، 
3
 . 89طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص  -
4
مدخل إىل سيميوطيقا شارل : جريار دولودال بالتعاون مع جوويل ريطوري، السيميائيات أو نظرية العالمات -
 .13بريس، ص .س

5
- Claudine Tiercelin, C.S.Peirce et le pragmatisme, 1re

 édition, Presses Universitaires de France 
(P.U.F), Paris, 1993, p 46. 
6
- Ibid, p 45.  
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وهلذا السبب سأعطي، بكل طواعية، لكتاب املنطق الذي أنا بصدد كتابته . للعالمات
ليس :"ليضيف يف موضع آخر، بتعبري أكثر وضوحا. 1"املنطق باعتباره سيميائيات: عنوان

  .     2"سيميوطيقااملنطق يف مفهومه العام، كما أعتقد أنين قد أوضحت، إال امسا آخر لل
يجة اليت ستترتب عن التسليم بأن املنطق هو علم االستدالل، وأن إن النت        

السيميائيات اسم آخر للمنطق، هي التسليم بداية بأن علم االستدالل والسيميائيات مبثابة 
أمساء أخرى للمنطق، والتسليم، يف آخر األمر، بأن السيميائيات مبثابة اسم آخر لعلم 

  .االستدالل
والعالمة  ) املنطق(أن التداخل احلاصل بني علمي االستدالل  واضح، مما تقدم،        

فأما ما تعلق بإظهار . يستدعي، بالضرورة ، تداخال آخر يف املواضيع مبنطلقاا وأهدافها
تداخل األهداف، الذي سيصاحبه فيما يبدو إظهار تداخل املنطلقات، فإا ال ختتلف، يف 

حتليل الفكر والتعرف :"تمثلة، حسب بورس، يفجوهرها، عن أهداف املنطق األساسية امل
وعليه فإن التسليم مبا قاله بورس آنفا إىل جانب التسليم بأن الفكر غري . 3"على ما يكونه

ما هي : هذا ، إىل طرح السؤال اآليت ناقابل للتجربة واملالحظة املباشرتني سيقود، يف مقام
  ءوب لكشف خبايا الفكر وأسراره ؟ املادة اليت يشتغل عليها املنطق يف سعيه الد

يكمن القسم األول من اإلجابة يف بعض ما ذكر آنفا من أن اخلطوة األوىل         
واألساسية اليت ال بد لرجل املنطق من اجتيازها، هي إحصاء العمليات االستداللية الفعلية 
اليت نقوم ا يف حياتنا اليومية مث دراستها قصد الكشف عن بنيتها؛ بنية ال تعد، يف األخري، 

. اولة لشكلنة الفكر وترمجته واستجالء لطرق اشتغاله استنادا على جتلياته اخلارجيةسوى حم
، ميكن إيراد نصوص أخرى تؤكد بدورها على أن املادة األساسية اليت ذلكإضافة إىل 

يشتغل عليها املنطق إمنا هي العمليات االستداللية الفعلية، ولعل أوكد تلك النصوص نص 
                                                 

1
  - Charles S. Peirce, écrits sur le signe, rassemblés, traduits et commentés par Gérard Deledalle, 

édition du Seuil, Paris, 1978, p 50.  
2
: فريال جبوري غزول، أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة: ، ترمجة"تصنيف العالمات"تشالز ساندرس بريس،  -

  .137مدخل إىل السيميوطيقا،  ص 
3
- Claudine Tiercelin, C.S.Peirce et le pragmatisme, p 78. 
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إنه مهما حاول املنطق الصوري أن يعرب عن دقائق االستدالل الفعلي :" البعزايت حينما قال
وال جيب أن يؤخذ هذا العجز كذريعة لكي ال حياول املنطق . فإنه لن يفلح إال جزئيا

التقرب من االستدالل الفعلي من أجل فهمه أحسن مادام أنه زعم دائما أنه يترجم هذا 
  .1"االستدالل
إذا انتقلنا اآلن إىل علم العالمة مبنطلقاا وأهدافها، كما أرادها بورس أن تكون،         

فأول األمور اجلديرة باالنتباه هي التعريفات الكثرية املؤكدة على أن البحث السيميائي ال 
ومرد ذلك كون . خيتلف يف عمقه عن البحث يف الفكر واإلدراك وطرق اكتساب املعرفة

إا تقدم الشروط املنطقية . يات عند بورس غري قابلة ألن تفصل عن الفكرالسيميائ"
للوجود، وهذا يعين أا ليست شبكة يتم تطبيقها على الواقع، إا خالف ذلك حتلل 

إن احلديث عن سيميائيات "وعليه ميكن القول، باطمئنان، . 2"سريورة اكتساب املعرفة
سريورة لتحويل "أو إن السيميائيات . 3"اكبورس هو حديث عن تصوره لعملية اإلدر

العامل من احلالة السدميية واألحادية وانعدام الشكل إىل ما حيدد األشكال املختلفة 
  .5"السيميوطيقا شكل للفكر" وعليه ميكن القول بكل بساطة إن . 4"لإلدراك
 ئيات بورس، أقواالال ميكن البتة عد األقوال السابقة احملددة لألهداف العامة لسيميا        

جمانية أو أحكام قيمة،كوا ستجد، يف النهاية، سندها الواضح والقوي يف كتابات بورس 
نفسه، فحديثه يف تلك الكتابات سواء أكان حول العالمة أو حول املقوالت 

اليت أسس عليها نظريته يف العالمة   )catégories phanéroscopiques( الفانريوسكوبية
، أو حول السيميائيات بشكل عام سيقود، يف النهاية، إىل استخالص ةالثبأبعادها الث

                                                 
1
 .79، ص العلميةحبث يف خصائص العقلية : بناصر البعـزايت، االستدالل والبناء -

2
- Jean Fisette, Introduction à la sémiotique de C.S.Peirce, Collection " études et documents", 

Montréal, Québec, 1990, p 5.   
3
 - ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء1بورس،ط.س.مدخل لسيميائيات ش: سعيد بن كراد، السيميائيات والتأويل -

  . 72، ص2005لبنان، 
4
، ترمجة حمسن أعمار، جملة عالمات، "أسئلة وقضايا إبيستيمولوجية. حول مشروع تاريخ السيميوطيقا"سانكدو كيم،  -

  2003، نوفمرب   http://saidbengrad.free، 21العدد 
Ibid.- 

5
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يقول مثال خبصوص عالقة الفكر بالعالمات وبالتايل إظهار منطلق علم ف. األهداف السابقة
إذا كان الفكر غري متجل يف اخلارج عرب العالمات، ال نستطيع قول :" العالمات وأهدافه

حيد الذي نعرفه ال ميكن أن يكون، إذن، سوى فكر إن الفكر الو. أي شيء أو معرفته
إذا رغبنا يف حتليل الظواهر الذهنية أو العقلية، فإن :"يف موضع آخر ليضيف 1".بالعالمات

أجنع السبل للقيام بذلك هي دراستها ال من الداخل بل من اخلارج ؛ أي دراستها يف 
كله، استخالص  ذلكإنه باإلمكان، إضافة إىل . 2"العالمات وعرب النشاط السيميائي

:" هدف بورس من حبثه السيميائي حىت من تعريفه للفانريوسكوبية اليت يقول خبصوصها
الذي أعين به اموع  )phanéron( وصف للفانريون) phanéroscopie(الفانريوسكوبية 

ما كان معناه، ومن الكل ومه ذلكأو الكل املشترك املوجود يف العقل، مهما كانت صفة 
  . 3"أو عدم مطابقته لشيء واقعي تهدون أي اعتبار أيضا ملطابق

نصل اآلن، بعد استجالء التداخل الكبري املوجود بني علم االستدالل والعالمة، إن         
يف املواضيع أو املنطلقات أو األهداف، إىل حماولة تقريب صورة التداخل تلك بالتحقق من 

وجتدر اإلشارة، بداية، إىل أن تلك التسوية قد كانت . ية بني مفهوميهمامدى صحة التسو
مفهوم :"حمل إشارات وضعها العديد من الدارسني، إذ يقول، مثال، شكري املبخوت

أما أمربتو إيكو فقد تعدى جمرد اإلشارة إىل . 4"االستدالل، شأنه شأن العالمة والتمثيل
بتخصيصه يف كتابه املوسوم  5"ة اليت متيز العالمة الطبيعة االستداللي"حماولة الكشف عن 

، ∗"العالمة واالستدالل" فصال كامال للموضوع بعنوان " السيميائيات وفلسفة اللغة "
الفكرة األصلية للعالمة مل تتأسس على التساوي :" حيث يقول يف أحد النصوص مستنتجا

                                                 
1
- Claudine Tiercelin, C.S.Peirce et le pragmatisme, p 55. 

2
- Ibid, p 55. 

3
- Charles S. Peirce, écrits sur le signe, p 67. 

4
  .17، ص شكري املبخوت، االستدالل البالغي -
5
، ص 2005، املنظمة العربية للترمجة، بريوت، 1أمحد الصمعي، ط: أمربتو إيكو، السيميائيات وفلسفة اللغة، ترمجة -
205  .  

∗
  .الكتاب املترجم .114إىل الصفحة  43ميتد الفصل من الصفحة  - 
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افؤ بني العبارة واملضمون، بل إنها وعلى التعالق القار واحملدد من قبل السنن وعلى التك
  .1"تتأسس على االستدالل

إن االستدالل، فضال عما سبق، عبارة، كما هو احلال يف العالمة، عن نظام ثالثي؛         
فإذا كان االستدالل . نظام ال خيتلف يف عمقه عن نظام العالمة مبكوناا وطريقة اشتغاهلا

موضوعات فيزيقية، ناحية : ، بتوفر ثالثة عناصرهرمشروطا يف حتققه، كما أسلفنا ذك
فيزيولوجية، وأخرى سيكولوجية، فإن تكوين العالمة مشروط، كذلك، بوجود العناصر 

منط خاص للتركيب يتم انطالقا منه " السابقة نفسها؛ ألن العالمة هي يف املقام األول
اليت تغطي مناطق من املعيش تنظيم الواقع وفق وجود أقسام من التمثيالت العالمية 

الترابط "إضافة إىل ذلك فإن تعريف بورس للعالمة مستوحى من . 2"واحملسوس واملتخيل
الذي هو من " ( الفكر"فـ ]. هي نفسها عناصر االستدالل[ الثالثي بني عناصر اإلدراك 

ام اليت هي من نظ(يستحوذ على املوجودات ] الناحية السيكولوجية)[نظام الثالثانية 
الناحية ) [اليت هي من نظام األوالنية ( عرب املمكنات ] املوضوعات الفيزيقية) [الثانيانية 

  . ∗3]"الفيزيولوجية
واضح أن التسوية اليت متّ الكشف عنها يف الفقرة السابقة متعلقة فقط باألبعاد         

الل باعتباره انتقاال العامة لكل من االستدالل والعالمة؛ أي أا تسوية بني مفهوم االستد
من عناصر انطالق إىل عناصر وصول عرب واسطة، ومفهوم العالمة باعتبارها إحالة ممثل 

لكن إذا ما استرجعنا اآلن ما قيل خبصوص االستدالل يف أنه ال . على موضوع عرب مؤول
إن يستعمل للداللة على االنتقال فقط، بل يستعمل أيضا للداللة على الربهنة والتدليل، ف

هل ميكن إجياد داللة الربهنة : هذا هو اآليت ناالسؤال الذي ال مناص من طرحه يف مقام
  والتدليل يف العالمة وفق حتليل بورس هلا؟ 

                                                 
 .204أمربتو إيكو، السيميائيات وفلسفة اللغة، ص  -1
2
   http://saidbengrad.free،9العدد  ، جملة عالمات،"املؤول والعالمة والتأويل"سعيد بن كراد،  -

Ibid.- 
3
   

∗
إا إضافة من عندنا دف املقارنة بني أبعاد العالمة . ال تنتمي العبارات املوجودة بني املعقوفتني إىل النص املستشهد به - 

   .  وعناصر االستدالل
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ميكن القول، بداية، إن حتليالت بورس للعالمة، ال تكشف فحسب عن داللة         
ع قائمة كلية وائية كله، وضذلك الربهنة والتدليل بشكل عام، إا حتاول، أكثر من 

جلميع أنواع االستدالالت، سواء أكانت تلك االستدالالت بسيطة أو ظنية أو قطعية أو 
فكل تقدم يف حركة السيميوزيس، " منطقية أو من طبيعة استقرائية أو استنباطية أو متثيلية، 

ات عبارة وكل سريورة انتقال سواء أكان ذلك داخل العالمة الواحدة أو بني خمتلف العالم
  .1"عن استدالل

ال يعين ما حملنا إليه سابقا تتبع مجيع أنواع االستدالل اليت تكشف عنها تقسيمات         
بورس للعالمة الكثرية واملتشعبة والتوسع فيها، ذلك ألن مسألة كهذه ستدخلنا يف قضايا 

اهم بأي شكل منطقية حبتة ومعقدة، بعيدة كل البعد عن دائرة اختصاصنا، وهو ما ال يس
من األشكال يف تقدم حبثنا الذي يروم كشف مظاهر التفكري السيميائي الكامنة يف أعمال 

وعليه سنكتفي، قصد إمتام احلديث عن االستدالل يف عالقته بالعالمة، باإلشارة . اجلاحظ
إىل أن داللة الربهنة والتدليل املستخلصة من مفهوم االستدالل، تتجلى بشكل مفصل يف 

فاملؤول إذا ما نظرنا إليه، بداية، باعتبار تفرعه إىل . لبعد الثالث للعالمة؛ أي يف بعد املؤولا
، ميكن عده مبثابة وصف لثالث )احلجة(وثالثانية ) التصديق(وثانيانية ) اخلرب( أوالنية 

عمليات استداللية خمتلفة من حيث قوة تربير ربط ممثّل مبوضوعه؛ حبيث ستتدرج هذه 
، إىل أن تصل )اخلرب(، اليت متثّلها أوالنية الثالثانية 2"الربهنة يف حالتها الدنيا"مليات من الع

اليت تتطابق، يف عمقها، مع مفهوم ) احلجة(قوة الربهنة إىل ذروا يف ثالثانية الثالثانية 
  . 3الربهان والقانون

م ما تفصح ـ، فإن أه∗عواـه إىل أنـؤول باعتبار تفرعـأما إذا نظرنا إىل امل        
تراتبات االستدالل "واع، إضافة إىل إمكانية عدها هي أيضا كـ ـه تلك األنـعن

                                                 
1
- Jean Fisette, Introduction à la sémiotique de C.S.Peirce, p 68. 

2
  .123ص  بورس،.س.لسيميائيات شمدخل : سعيد بن كراد، السيميائيات والتأويل -
3
 .79ص  جريار دولودال بالتعاون مع جوويل ريطوري، السيميائيات أو نظرية العالمات،: ينظر -

∗ -
. فرع املؤول الدينامي إىل مؤول دينامي أول وثانتي. يتفرع املؤول إىل املؤول املباشر واملؤول الدينامي واملؤول النهائي 

 .98 -97س، ص ص .م: ينظر. ويتفرع املؤول النهائي إىل مؤول ائي أول وثان وثالث
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إذ ميكن استكشاف مثال الطبيعة االستقرائية . ، هي طبائع االستدالل وأنواعه1"ودرجاته 
[...] إىل كل املعلومات السابقة "؛ كون هذا املؤول يشري 2لالستدالل يف املؤول الدينامي

، وسوف لن يأخذ صفة الدينامية، أي طبيعته 3"ويستدعي ما يسميه بورس بالتجربة احمليطة
أما . 4"استحضار املخزون الثقايف الذي حييط بالعالمة من كل اجلوانب"االستقرائية إال بـ 

إذا حاولنا اآلن استكشاف الطبيعة االستنباطية لالستدالل فسنجدها بارزة مثال يف املؤول 
وال يتطلب كذلك أية جتربة،  هائي الثالث، كونه ال حيتاج إىل أي مؤول كي يكون،الن

  .5فهو، بتعبري جريار دولودال، استنباطي بشكل بات
خنلص بعد هذا العرض الذي تدرجنا فيه من حماولة البحث عن مفهوم االستدالل،          

المة كمصطلح حداثي، إىل إىل استجالء عالقته بالدليل كمصطلح تراثي، مث عالقته بالع
  :النتائج اآلتية

إن االستدالل والدليل والعالمة، بصفة عامة، مصطلحات خمتلفة تشري، يف عمقها،         
حيث تبني أن أهم األمور البارزة اليت تلتقي فيها هذه املصطلحات إمنا . إىل مفهوم واحد

فالبحث يف دقائق هذه . هو تعبريها عن النظام والطريقة اليت يشتغل وفقها الفكر
املصطلحات وتفاصيلها، إمنا هو، يف احلقيقة، حماولة لترمجة الفكر وفهمه عرب دراسة 

وعليه ميكن، من ناحية، فهم سبب اشتراك االستدالل والدليل والعالمة . متظهراته اخلارجية
سبب ويرجع . يف النواة الداللية اليت حتيل خصوصا على نظام مشكل من مكونات ثالث

إىل كون االتصال الكثيف والدائم للفكر بالعامل احمليط به، وما ينجر  ، فيما يبدو،االشتراك
عن ذلك االتصال من نتائج وآثار وسلوكات واعتقادات وحتصيل معارف، هو املدار العام 

وميكن، من ناحية، أخرى فهم سبب القول . الذي يعبر عنه أي نظام من األنظمة السابقة
                                                 

1
   .2، جملة فكر ونقد، العدد "بورس.س. مفهوم احلقيقة عند شارل"حممد مفتاح،  -

  http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n02_03miftah.htm. 1997 سبتمرب                       

2
 .99ص  بورس،.س.مدخل لسيميائيات ش: سعيد بن كراد، السيميائيات والتأويل: ينظر -
3
  .ن .ن، ص.م -
4
 .96ن، ص .م -
5
 .98ص  السيميائيات أو نظرية العالمات،جريار دولودال بالتعاون مع جوويل ريطوري، : ينظر -
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ل والسيميائيات عبارة عن منطق أو امسني آخرين له، الشتراك اجلميع يف  بأن االستدال
، يف السعي الدءوب للكشف عن كنه العقل يأساسبشكل موضوع مركزي متمثل، 

  . وخباياه
إذا أردنا اآلن استخراج الفكرة اجلوهرية اجلامعة بني التعريفات السابقة اخلاصة         

ذا ما حاولنا صياغة تعريف بسيط وعام له، فإن أهم األمور أي بتعبري آخر، إ. باالستدالل
اليت جيب اإلشارة إليها، بل التركيز عليها، قبل تلك الصياغة، هو أن تعريف االستدالل، 

وعليه ميكن القول إن أهم ما حتيل عليه كلمة . بصفة عامة، ال خيتلف عن تعريف العالمة
أول وثان : نظام مشكّل من ثالثة مكونات: إمنا هو إحالتها باخلصوص على" استدالل"

فأما عن طبيعة هذه املكونات فبعضها عائد إىل ما هو فيزيولوجي ذهين والبعض . وثالث
والتأثري املتبادل ) األول والثاين( سينشأ عن احتكاك املكونني . ∗اآلخر إىل ما هو عياين

بينهما حركية ودينامية، أو بتعبري دقيق، سريورة منتجة تؤدي إىل خلق مكون ثالث يكتمل 
فهو إذن ) السريورة املنتجة( املستوى  ذلكفإن بقي هذا النظام يف . به النظام االستداليل

واسطة، وإن ارتقى إىل حماولة تعليل االنتقال فهو انتقال أو  انتقال من شيء إىل آخر عرب
  .              سريورة منتجة مسبوغة بالربهنة والتدليل

     
  
  
  
  
  
  

                                                 
∗
ال يعين القول بأن من مكونات االستدالل ما هو ذهين وما هو عياين إغفال العمليات االستداللية العقلية اليت تكون  - 

   .وهو ما يسمى عادة بالتأمل الفكري ارد. فيها املكونات مجيعها ذهنية
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  .تشكّل املفهوم وكيفيات التجلي:املبحث الثاين
    :توطئـــة

الكثرية كان عملنا فيما مضى من هذا الفصل منصبا على حماولة إظهار التداخالت         
احلاصلة بني مفاهيم االستدالل والدليل والعالمة، ومن مثّ السعي لتأكيد صحة التسوية 

كما أشرنا أيضا إىل . بينها سواء أكانت تلك التسوية خاصة باملكونات أو طريقة االشتغال
أنّ اهلدف األساسي من وراء ذلك العمل إمنا هو يئة األرضية النظرية اليت يتم عربها 
إثبات فرضية أن البيان يف مستواه النظري مبثابة سيميائيات عامة، أو باألحرى، هو تعبري 

  .آخر عن مفهوم العالمة ووصف الشتغاهلا النظري
سيتم إثبات الفرضية، إذا ما استندنا على نتائج املبحث السابق، عرب خيارين         

مح بتقريب مكونات البيان منهجيني؛ إذ ميكن، من جهة، البحث عن السبل اليت تس
بعضها البعض، والتوفيق بني طرق اشتغاهلا، وميكن، من جهة أخرى،  والداللة والدليل

. التحقّق من أن مكونات البيان وطريقة اشتغاله ال ختتلف عن تلك املميزة لالستدالل
يت نسعى ليؤول إثبات كل هذا، يف آخر املطاف، إىل إثبات الفرضية املركزية هلذا الفصل ال
  .من خالهلا إىل حماولة إثبات أن البيان يف مستواه النظري إمنا هو حبث عام يف العالمة

إن الطابع العام الذي يسم اخليار املنهجي األول هو اليسر والقصر، وهو متسم،         
من أجل ذلك، بالعمومية وبعدم وثاقة ارتباطه ببيان اجلاحظ، وسنجد تفاصيل هذا اخليار 

دلته يف ذهاب بعض أعالم الفكر العريب القدمي، مبا فيهم اجلاحظ، إىل تسمية البيان، يف وأ
وعليه فإنه، فضال عن استعمال أيب عثمان . بعض املواضع، بالدليل أو الداللة وحده حبدمها

، وتعريفه إياه بالقول إن 1للتعبري عن البيان بأقسامه اخلمسة" أصناف الدالالت"صيغة 
، فإن الغزايل حني خاض يف عرض خمتلف 2"الظاهرة على املعىن اخلفي هو البيانالداللة "

                                                 
1
 .55، ص 1البيان والتبيني، ج: ينظر -
2
 54ن، ص .م -
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، الذي بلغ حد جعل البيان والدليل ∗تعريفات البيان، قد ساند تعريف القاضي أيب بكر
إنه الدليل املوصل بصحيح ]:أي البيان [ حده:"شيئا واحدا، وبيان ذلك عند الغزايل قوله

إالّ أنّ األقرب إىل اللّغة، [...] وهو اختيار القاضي. هو دليل عليهالنظر فيه إىل العلم مبا 
  1."وإىل املتداول بني أهل العلم ما ذكره القاضي

فلئن توقف الغزايل يف نصه عند حد إيراد تعريف القاضي أيب بكر واإلدالء به، فإنّ         
األحرى النتيجة السابقة، اآلمدي قد تعدى ذلك، بالتأكيد على أنّ التعريف السابق، أو ب

اليت متت من خالهلا التسوية بني البيان والدليل، إمنا هي نتيجة يساندها ويسلّم ا كثري من 
وذهب القاضي أبو بكر والغزايل وأكثر أصحابنا :"املفكرين واألعالم، وبيان ذلك قوله

أن البيان هو  وأكثر املعتزلة، كاجلبائي وأيب هاشم وأيب احلسني البصري وغريهم، إىل
   2."الدليل وهو املختار

إذا سلّمنا مبا قاله الغزايل واآلمدي من أن البيان هو الدليل، وإذا ما عرفنا أن         
التهانوي قد حد افه، بنفس احلداللة، يف بعض مواضع كشفإن النتيجة اليت 3الدليل والد ،

وما جتدر . إن البيان هو الداللةستترتب من ذلك هي القول، كما ملّح إىل ذلك اجلاحظ، 
اإلشارة إليه، يف هذا السياق، هو وجود تعريفات يجمع أصحاا فيها جممل ما أوردناه يف 

البيان :" فقرتنا هذه، وذلك ما يكشف عنه أبو هالل العسكري، على سبيل املثال، بقوله
اهللا اهلداية هي الداللة وهلذا قال أبو علي وأبو هشام رمحهما [...] عند املتكلّمني الدليل

   4."والبيان، فجعال الداللة والبيان واحدا

                                                 
∗ -
 بن اهللا عبد بن حممد بن اهللا عبد بن حممد بكر أبو القاضي الذي عناه الغزايل يف نصه هوأيب بكر  دو أن القاضيـيب 
 هـ468 سنة ولد .الغزايل حامد أبا ببغداد وصحب املشرق إىل رحل. األندلسي افريـاملع العريب بابن املعروف أمحد
 .هـ543 سنة وتويف

1
  .62 -61 ص ، ص3ج املستصفى من علم األصول،الغزايل،  -
2
 .34، ص3اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج -
3
 .796 -787: ، ص1التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج: ينظر -
4
، 1983، حتقيق جلنة إحياء التراث العريب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 5أبو هالل العسكري،  الفروق يف اللغة، ط  -
 .54ص 
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طابع العمومية الذي طغى على جممل التعريفات الواردة يف اخليار املنهجي أجربنا         
األول، والراجع أساسا إىل طي تلك التعريفات ملعظم التفاصيل والدقائق املتعلقة بالبيان 

. تبار تلك التعريفات يف مدى صحتها، وفحصها يف درجة دقتهاوإضمارها، على حماولة اخ
ما معناه أنه إذا كان شرط اشتغال الدليل أو الداللة، كما هو مستفاد من تعريفات 

 -أثر: التهانوي، هو انطواؤها على نظام ثالثي املكونات، هي على سبيل املثال ال احلصر
على النظام نفسه، ويتوفّر على املكونات مؤثّر، فإن البيان بدوره جيب أن ينطوي  -ذهن

وهذا ما سيتم إظهاره، بشكل . نفسها، ويشتغل وفق نفس طريقة اشتغال الدليل والداللة
  .مفصل مع اخليار املنهجي الثاين

  :الكالمعلم بأصول االعتزال ومبادئ  مفهوم البيان عالقة .1

األول املتسم بالقصر الشديد والعمومية وعدم ارتباطه  املنهجي على خالف اخليار        
املباشر بداللة البيان عند اجلاحظ، ومن مثّ عدم اتسامه بالقوة احلجاجية اليت تسمح 
بالتحقّق من الفرضية املركزية اليت يسعى املبحث إلثباا ، فإن اخليار املنهجي الثاين، الذي 

يق الصلة بتصور أيب عثمان ملفهوم البيان يف مستواه سنباشر عرض تفاصيله، بقدر ما هو وث
النظري؛ يف سعيه الستمداد معظم مادته من املدونة الرئيسية للبحث، بقدر ما سيمكّن من 

  ".إن البيان هو الدليل وهو املختار" نشر املطويات الكثرية اليت انبثقت عنها أقوال من مثل 
لّ ا هذا اخليار، هي حماولة ربط تصور اجلاحظ للبيان من األمور املهمة اليت نسته        

حيث تبين أن معظم آرائه وتصوراته، وحىت طريقته يف . يف مستواه النظري مبواقفه العقدية
التحليل، مرتبطة أشد االرتباط باملبادئ العامة لعلم الكالم، وأصول االعتزال اخلمسة، اليت 

ابع، اللّذين مها، على التوايل، التوحيد واملرتلة بني منها، بشكل خاص، األصل األول والر
  .املرتلتني
نكتفي خبصوص بروز املرتلة بني املرتلتني وجتليها يف آراء أيب عثمان، باإلشارة إىل         

أن هذا األصل قد حتول بني يديه إىل أداة إجرائية طيعة وجد فعالة، متكّن بفضلها من 
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ولعلنا لن  ∗.البالغة، اجلمال، واألخالق: ومنها على سبيل املثالحتديد كثري من مفاهيمه، 
نبالغ إن قلنا بأن التطبيق الواسع لألصل السابق، أي املرتلة بني املرتلتني، إمنا هو، يف رأينا، 
حماولة لوضع الدعائم األوىل لنظرية أوساط عربية شبيهة يف أساسها بنظرية األوساط 

، وتتعداها باتساع  1يلة، اليت هي وسط بني طرفني كليهما رذيلةاألرسطية املتعلّقة بالفض
  .جماالت تطبيقها، وتغطيتها مليادين فكرية متنوعة

وأما ما تعلّـق باألصل األول وهو التوحيد، فإن أبا عثمان حني حاول أن يربهن         
سالك العقليـة، على وجوب اإلميان باهللا، ووجوب توحيد ألوهيته وربوبيته باستخدام امل

مل يستعن بأي أسلوب من تلك األساليب املوغلة يف التجريد والعمومية، بل استعمل من 
أجل ذلك، كما أمر اهللا عز وجل يف كتابه احلكيم، أقرب السبل وأوضح األساليب، 

 كَيف اللّه ةـرحم آثَارِ إلَى فَانظُر:  وجلّ عز اللّه قال وقد :"ويقـول ملمحا إىل ذلك
 كما فَانظُر .قَدير شيٍء كُلِّ علَى وـوه املَوتى لَمحيِ ذلك إنّ موتها بعد اَألرض يحيِ

                                                 
∗ -
، "املقدار" من أهم املصطلحات والصيغ التعبريية اليت يستعني ا اجلاحظ لإلشارة إىل املرتلة بني املرتلتني مصطلح  

من بني األمثلـة الكثرية املربزة ملا حنن بصدده، . والصيغ اليت يربز فيها طرفني مذمومني ووسطا معبرا عن الفضيلة واحلسن
فالعي مذموم، . النهي على كل شيء جاوز املقدار، ووقع اسم العي على كل شيء قصر عن املقدارإمنا وقع :" قوله

 فلم أنا اأم:"أما خبصوص البالغة فيقول ) .116، ص 1البيان والتبيني، ج ".(واخلطل مذموم، ودين اهللا بني املقصر والغايل
 ساقطا وال ،وحشيا متوعرا نيك مل ما األلفاظ من التمسوا قد فإم ،الكتاب من البالغة يف طريقة مثلأ قطقوما  أر

 أعين ولست. واالعتدال التمام هو. احلسن لك نمبي وأنا :"فيقول خبصوص احلسن واجلمال أما) .86ن، ص .م ."(سوقيا
 هذه فإنّ [...] اجلوارح من اجلارحة عظم أو اجلسم، ةوكدقّ القامة، طول يف كالزيادة االعتدال مقدار جتاوز بالتمام
 يفخلق، حىت  يف احلد عن خرج شيٍء فكلّ[...]  اجلسم يف زيادة عدت وإنْ احلسن، من نقصان فهي كانت مىت الزيادة
، حتقيق "من رسالة القيان"اجلاحظ، رسائل اجلاحظ،  (." مذموم قبيح فهو األمور، أفضل مها ذينلّال واحلكمة الدين
إن :"أما خبصوص األخالق فيقول .) 162، ص 1991، دار اجلبل، بريوت، 2، ج1ط عبد السالم حممد هارون،: وشرح

وللحزم مقـدار فاجلنب اسم ملا فضل عن [...] احلياء اسم ملقدار من املقاديـر، ما زاد عن ذلك املقدار فسمه ما أحببت
ملـزيد من .). 203، ص 1تبيني، جالبيان وال ".(ذلك املقدار، واالقتصاد مقدار، فالبخل اسم ملا خرج عن ذلك املقدار

األبعاد الكالمية  ؛ عبد احلكيم راضي،288-286ص ص البالغي عند العرب، التفكري محادي صمود،: التفصيل ينظر
املناحي الفلسفية عند  ، علي بوملحم،153 -141 -138:صوالفلسفية يف الفكر البالغي والنقـدي عند اجلاحظ، 

 .204 -203، ص ص  ، البالغة العربية أصوهلا وامتدادااحممد العمري؛ 401 -400 -397: ص ،اجلاحظ
1
  .137س، ص .م عبد احلكيم راضي، :ينظر -
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وعليه فإن النظر واالعتبار  1."بقوة ذلك وخذ هامن دلّك اليت اجلهة من وانظر اللّه أمرك
اللذين يتم عربمها النفاذ إىل التدبري العجيب الذي حيكم الكون، والنظام الدقيق الذي 

علم سيؤدي بدوره، يف آخر األمر، إىل اليقني  ؛يسيره، سيؤدي إىل حتصيل علم كثري
ذا السياق، أن ومما يكتسي داللته خاصة، يف ه. والتسليم املطلق بوحدانيـة اهللا وحكمته

، مل 2، الذي تعرض اجلاحظ فيه لثالمثائة وسبعة وتسعون نوعا حيوانيا"احليوان"كتاب 
يكن الغرض منه تلك املخلوقات يف ذاا، إمنا الغرض أمسى، وهو الوقوف على حكمة اهللا 

  . وإقراره وإثبات التوحيد
يها عن قصده من وراء يقول اجلاحظ يف واحد من النصوص الكثرية اليت يكشف ف        

 يتفرغ حتى ،الديك وفضيلة الكلبِ قدر من بلَغَ شيء وأي" :"احليوان"تأليف كتاب 
 ،املتكلِّمني علْية من شيخان ،بذكرمها والتنوية بينهما واملوازنة ،ومساويهما حماسنهما لذكر
 ذا صار ،القضية ذه وأفصحا احلكم هذا أبرما مىت أنهما وعلى .املتقدمني اجللة ومن
 عذراً ذلك وسيعود ،دونهما هو من كلُّ دمهاوقلّ ،وديانة وفضيلة وحكمة حظٌّ ما التدبري
 مجيع وبنيِ ،واجلعالن اخلنافس وبني ،وردانَ وبنات الذِّبان بني يوازيان رأيتهما إذا هلما

 والفراش والديدان والقردان،، واخلشاش، حىت البعوض احلشرات وأصناف اهلمج أجناس
 يف النظَر من عوضاً ظرالن من الضرب هذا صار ،العمل عليه ومتَّ الرأي يف هذا جاز فإن
3."وحيدالت  

احلكم على آراء اجلاحظ باتساقها مع مبادئه الكالمية وعدم حيادها عن  بعد        
خطوطها األساسية، ومن مثّ جتلّي فكرة عظم دور تلك املبادئ يف عملية بلورة أيب عثمان 

فإنّ السؤال الذي ال مناص من طرحه، يف مقامنا . ملفاهيمه، وتدخلها الواضح يف حتديدها

                                                 
1
 .212 - 211، ص ص 4احليوان، ج -
2
، املورد، العدد الرابع، الّد السابع، دار اجلاحظ، اجلمهورية العراقية، "احليوان عند اجلاحظ"أمحد عبد زيدان، : ينظر -

  .66، ص 1978
3
 .13 –12 ص ص، 7ج ؛135 –134 ، ص ص1ج ن،.م: ينظر يف السياق نفسه .200 ص، 1احليوان، ج -
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تؤثّر معتقدات اجلاحظ الكالمية يف تصوره للبيان؟ أو لنقل كيف ميكن أن :هذا، هو اآليت
  ما هي القاعدة النظرية واألساسية املتحكمة يف كيفية بلورة البيان وتبلوره؟: بتعبري أدق
ينبين املفهوم العام للبيان، عند اجلاحظ، على :" يقول محادي صمود يف هذا الشأن        

ومبتدأ تفكريه يف القضية يتأسس على نظرة [...] ائدية مجلة من املنطلقات الفلسفية والعق
دينية رمزية تتنـزل مبوجبها املخلوقات مرتلة الدوال ملدلول أمسى سرمدي يهتدى إليه 

  1."بالتعقل
إذا ربطنا النص السابق مبا سبق قوله من أنّ طليعة األغراض وأهم املقاصد اليت رمى         

، إنما هي توحيد اخلالق عز وجل بالنظر العقلي يف "احليوان"كتاب إليها أبو عثمان بتأليفه 
خلقه، فإنّ أهم ما ميكن استخالصه خبصوص الكتاب، هو انطوائه على بنية عميقة 
متحكِّمة وجامعة ومنسقة؛ متحكِّمة برمسها للمسار العام الذي ال ينبغي أن حييد عنه 

ل قطب الرحى الذي تدور حوله جممل حمتويات اجلاحظ أثناء التأليف، وجامعة كوا تشكّ
، ومنسقة لتكفّلها بتنظيم الفوضى السطحية اليت ومست الكتاب واالستطرادات "احليوان"

  2.اليت طبعته الكثرية
، وهيكلها العام "احليوان"سنجد أوصاف البنية العميقة املضمرة يف ثنايا كتاب        

فإذا قمنا، . حاضرين بالكامل يف التعابري اليت نعت ا محادي صمود املفهوم العام للبيان
بناء على ذلك، بتفكيك املفهوم إىل العناصر األساسية املشكِّلة له، تبين أنّ أهم شيء حييل 

ه، هو إحالته باخلصوص على نظام ثالثي املكونات يتم فيه االنتقال من دال متثّله علي
املخلوقات، إىل مدلول أمسى هو اخلالق عز وجل، عرب واسطة اليت ليست سوى العقل مبا 

وكل هذا معناه إمكانية اخللوص، أوال، إىل أن املفهوم . حتمله كلمة العقل من محولة داللية
كما أبرزه صمود، ال خيتلف يف جوهره عن املسار الذي اختاره أبو عثمان  العام للبيان،

واخللوص، ثانيا، إىل أن املسار ذاته هو أصدق الشواهد الدالة على . إلثبات أصل التوحيد
                                                 

1
 .158البالغي عند العرب، ص  التفكري محادي صمود ، -
2
: حممد عبد الغين الشيخ، النثر الفني يف العصر العباسي األول": بالفوضى السطحية" احليوان"اتسام "ينظر خبصوص  -

 . 127، ص 1983، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1اتجاهاته وتطوره، ج
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وأهم من ذلك كله، هو إمكانية ". احليوان"البنية العميقة اليت ينطوي عليها كتاب 
عن العميقة ال خيتلفان " احليوان" فهوم العام للبيان وبنية اخللوص، يف آخر األمر، إىل أن امل

  .  كما حدد يف املبحث السابق مفهوم االستدالل
إذا رحنا نبحث، باالستناد على ما تقدم، عن األصـل العقدي الذي انبثق عربه         

والكالم قصد املفهوم العام للبيان، وضبط مبقتضاه املسار الذي يتماشى ومبادئ االعتـزال 
 هو املبدأ العام"  االستدالل بالشاهد على الغائب"أصل التوحيد، الّتضح أن  إثبات

  . واإلطار النظري الشامل الذي استند عليه أبو عثمان
صحيح أن اجلاحظ املعتزيل واملتكلّم مل يعلن بصفة صرحية ومباشرة اعتماده         

، ومن مثّ إثبات "احليوان" عديا لتأليف كتاب منهجا قا" االستدالل بالشاهد على الغائب"
اليت تشي بذلك،  من النصوص ، إال أنّ تضاعيف الكتاب تزخر بكم هائل∗أصل التوحيد
 حقوقِ بخس إىل التوحيد على التوفُّر يدعك مل إذا امللحد منك ييأس وإنما :"ومنها قوله
 فرفعت اهللا على الدالّة هي األعيان كانت وإذا .أعياا رفع أعماهلا رفع يف ألنّ ؛الطبائع
 أعوذُ وأنا.  الشدة لَبعض بينهما اجلمع يف إنّ ولعمري .عليه املدلول أبطلت فقد الدليلَ،
 من ركناً نقضت املدخل صعب الكالم من باب قنايت غَمز كلّما أكون أنْ تعاىل باهللا

                                                 
∗ -
خبصوص موضوع علم الكالم ومنهج املتكلّمني يف االستدالل حينما قارن بني نظرة أولئك ونظرة يقول ابن خلدون  

اهلم بالكائنات وأحواهلا على وجود اعلم أن املتكلّمني ملا كانوا يستدلون يف أكثر أحو :"الفالسفة يف الطبيعيات واإلهليات
فاجلسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف يف الطبيعيات، هو بعض من هذه . الباري وصفاته، وهو نوع استدالهلم غالبا

إال أن نظره فيها خمالف لنظر املتكلّم، وهو ينظر يف اجلسم من حيث يتحرك ويسكن، واملتكلّم ينظر فيه من . الكائنات
وكذا نظر الفيلسوف يف اإلهليات إنما هو نظر يف الوجود املطلق وما يقتضيه لذاته، ونظر املتكلّم . على الفاعل حيث يدل

وباجلملة فموضوع علم الكالم عند أهله إمنا هو العقائد اإلميانية بعد فروضها . يف الوجود من حيث إنه يدلّ على املوجد
ولعل أول ما :" أما اجلابري فيقول خبصوص منهج املتكلمني.). 475 ابن خلدون، املقدمة، ص". (صحيحة من الشرع

فبينما يسمي الفقهاء : االختالف يف التسمية] الوضع االيبيستمولوجي ملنهج املتكلمني [ينبغي مالحظته يف هذا الشأن 
، "ستدالل بالشاهد على الغائباال" يتجنب املتكلّمون هذه التسمية ويستعملون بدهلا عبارة " القياس" والنحاة منهجهم بـ
) اخل...ذات اهللا وصفاته(هو عامل اإلله " الغائب"عند املتكلّمني هو عامل اإلنسان والطبيعة، و" الشاهد" ذلك ألنه ملا كان 

بري، بنية اجلا".(للداللة على العامل األول، وكلمة الفرع للداللة على العامل الثاين" أصل"فإنه من غري الالئق استعمال كلمة 
 .)   143العقل العريب، ص 
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 واعرفوا احلكم هذه وتعلَّموا التدبري هذا فافهموا :"ه أيضاـوقول .1"مقاليت أركان
 االعتبارِ ذكر كتابه يف يردد مل وجلَّ عز اهللا إنف وجمموعها ومفرقَها وخمارجها مداخلَها
 ولوال [...] اجلهة تلك من علماَء تكونوا أن يريد وهو إالّ [...] التفكري علَى واحلثَّ
 الداللة لوضع كان ملا باألدلة االستدالل لوال أنه كما معىن للمعرفة كان ملا املعرفة استعمال

     2."معىن
، جبعله "االستدالل بالشاهد على الغائب"عن مبدأ " احليوان"لئن مل حيد اجلاحظ يف         

يف تطبيقاته املتنوعة  أساسا قاعديا ينطلق منه، وغاية قصوى يرمي إليها، واعتماد االستغراق
استغراقا كليا، فإن املبدأ ذاته عرضه، حينما استثمره يف عملية بلورة تصوره الكامل للبيان، 
لتحويرات عديدة وتعديالت متنوعة مكّنته من أقلمته وفق مقتضيات ذلك التصور؛ مبعىن 
أنه إذا كان منطلق املفهوم العام للبيان، كما أوضحه صمود يف نصه السابق، ينطبق متام 

، ومن مثّ على القسم اخلامس من "االستدالل بالشاهد على الغائب" اق مع مبدأ االنطب
، فإن االكتفاء ذا القدر من التحليل، يعين، من جهة، احلد ∗أقسام البيان فقط وهي النصبة

فقط، ويعين، من جهة  من دالالت املفهوم؛ من حيث اختزاهلا يف البعد الديين والعقدي
فهوم من احتواء خمتلف أشكال التواصل اإلنساين املعرب عنها حبديث أخرى، عدم متكني امل

  .اجلاحظ عن باقي أقسام البيان
    :وتنظريا هلا نظاما للعالمةالبيان باعتباره . 2

يف  ،من بني النصوص املهمة اليت تشري إىل أن حديث اجلاحظ عن البيان إمنا هو        
قوله يف الصفحات األوىل من كتاب  تنظري للعالمة ومنذجة لنظام اشتغاهلا، ،عمقه

 جعلَ شيٌء:  ضربني على احلكمة ووجدنا ،حكمةً فيه مبا العالَم كونَ ووجدنا" :"احليوان"
 احلكمة يعقل وهو حكمةً جعل وشيٌء ،احلكمة عاقبةَ وال احلكمةَ يعقل ال وهو حكمةً

                                                 
1
 .135 ص، 2احليوان، ج -
2
 .115، ص 2ن، ج.م -

∗ -
 خلق يف ظاهر وذلك ،اليد بغري واملشرية ،اللفظ بغري الناطقة احلال فهي النصبة وأما :"يقول اجلاحظ خبصوص النصبة 

 ،اجلامد املوات يف اليت فالداللة ،وناقص وزائد ،وظاعن ومقيم ،ونام وجامد ،وناطق صامت كل ويف ،واألرض السموات
 .58- 57، ص ص 1البيان والتبيني، ج: ينظر". الناطق احليوان يف اليت كالداللة
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 ؛حكمة أَنه على الداللة جهة يف العاقل وغري العاقلُ الشيء بذاك فاستوى .احلكمة وعاقبةَ
 دليلٌ مستدلٍّ فكلُّ ،ليستد دليلٌ واآلخر ،يستدلّ الَ دليلٌ أحدمها أَنَّ جهة من واختلفا
 ،ةـالدالل يف اجلماد مجيع ،اإلنسان سوى حيوان كل فشارك ،مستدالً دليل كلُّ وليس
 سبب للمستدلِّ جعل ثُم .مستدال دليالً  كان أَنْ لإلنسان واجتمع، االستدالل عدم ويف
  1."بياناً ذلك واومس االستدالل له نتج ما ووجوه ،استدالله وجوه على به يدلُّ

، وعلى تلك الصفة، قد أكسبه "احليوان"إن ورود النص السابق يف مستهل كتاب         
أمهّية خاصة، وأغناه بدالالت كثرية كانت بعضها حملّ انتباه محادي صمود؛ وذلك حني 
جعل من النص، فضال عن اعتماده كمرجعية أظهر من خالهلا املنطلقات العقائدية 

ورة مفهوم البيان الذي ليس سوى صياغة أخرى جلوهر مبدأ املسئولة عن بل 2والفلسفية
، أهم مصدر يستقي منه حتديداته اهلامة اخلاصة بالدعامة "االستدالل بالشاهد على الغائب"

فإذا استرجعنا، بناء على ذلك، التحديدات املشار . املركزية اليت انبىن عليها ذلك املفهوم
اليت سترد يف  ∗بحث، واخلاصة جبملة املصطلحاتإليها يف الصفحات املاضية من هذا ال

اجلدول، واعتمدنا بعض التأويل، التضح أن البنية املنطوي عليها املبدأ الكالمي هي البنية 
  : وذلك ما يوضحه اجلدول اآليت. نفسها اليت انطوى عليها نصا محادي صمود واجلاحظ

  

  نص اجلاحظ  املبـدأ  نص محادي صمود

  الدليل  الشاهد  املخلوقات : الدال. 1

  ∗∗احلكمة  الغائب  عامل اإلله عز وجل: املدلول. 2
  اإلنسان املستدل –الفعل يعقل   االستدالل  التعقل. 3

                                                 
1
 .33 ص، 1احليوان، ج -
2
 .159 -158البالغي عند العرب، ص ص  التفكري محادي صمود ،: ينظر -

∗
الدليل والداللة : ينظر خبصوص. من هذا البحث 92هامش الصفحة . والغائب نص اجلابري الشاهد :ينظر خبصوص - 

 .وما بعدها 67املبحث األول من هذا الفصل صفحة . واالستدالل
∗∗ -
  رغم أن احلكمة ال حتيل بشكل مباشر، كما هو احلال يف نص صمود ومع ما هو يف املبدأ الكالمي، على اهللا عز.... 
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ال شك أنّ محـادي صمود حني قال بتنـزل املخلوقات مرتلة دوال ملدلول أمسى         
لكن ال يعين ذلك . سرمدي يهتدى إليه بالتعقّل، قد نفذ إىل جوهر نص اجلاحظ ولبـه

يكشف، فضال عن  فالنص. استنفاذ مجيع اإلمكانات التأويليـة اليت يسمح ا النص
الذي انبثق عنه تصور اجلاحظ للبيان ومبتدأ تفكريه فيه، عن إفصاحه عن األصل العقدي 

وأهم تلك األمور، إمكانية عد النص، باعتبار . أمور عديدة ال تقلّ أمهية عن سابقتها
عالقته مبا ورد قبله وبعده وبنصوص أخرى، كمحاولة لتأسيس أرضية نظرية متعددة 

ل النص مبنح اجلاحظ مشروعية عد ومن خالل واحدة من تلك الوظائف سيتكفّ. الوظائف
موجودات العامل، نامية كانت أو جامدة، بيانا، ومن مثّ التمهيد إلضافة قسم خامس إىل 

اليت كانت متداولة يف بيئة األصوليني، واليت أوضحنا، فيما  ∗أقسام البيان ووسائله األربع
أساسه، ويف مضى، كيف أخرجها أبو عثمان من إطارها الضيق، اليت ارتبطت على 

، إىل إطار أرحب )ص(الغالب األعم، بالنص الشرعي والعالمات الصادرة عن الرسول 
  .1وأوسع

                                                 

. ، إال أن الرجوع إىل سيـاق ورودها يف نص اجلاحظ سيبني أنها حتيل على آثاره وأفعاله الدالة عليه عز وجلوجل .....
 ،احلجة عنك يؤدي كل ،قائمات وشواهد ،داالت آيات واألرض السموات أن أشهد:" يقول اجلاحظ يف هذا الصدد

 ال بأنك شاهدة ،إليك وذهلا ،لك اعترافها على فهي ][... تدبريك ومعامل قدرتك بآثار موسومة بالربوبية عنك ويعرب
  .)58، ص 1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج." (لك االعتراف فيك املفكر حظ نأو ،األوهام حتدك وال ،الصفات بك حتيط

 يقال:" قوله قبل أن يورد النص اإلطار إلدخال النصبة ضمن أقسام البيان،اليت مهد ا اجلاحظ والشروح من العبارات   - ∗
 نطقِ على[...]وينهق ويثغو، يرغو، ما فيحملون قطُّ، يتكلَّم لَم لما والناطق [...] قطُّ صمتاً يصنع ال ملا الصامت
 عن نفهم إنا ولعمري جنسه، من كان ما إالّ إرادته يفهم ال صوت ذي كلُّ واألعجم اإلنسان، هو والفصيح[...]اإلنسان
 نفِسه عن عبر وإنْ فصيح، واإلنسانُ [...] وقصوده وحوائجه إرادته من كثرياً والبعري، والسنور والكلبِ واحلمارِ الفَرس

 من إنسان فكلُّ العريب، لسان لبيان الرومي من الرومي لطَمطَمةِ فهماً أسوأ العريب وليس بالرومية، أو باهلندية أو بالفارسية
 ومل والعجم العرب قالوا وإذا ،أعجم قوهلم يف التأويل هو فهذا ،وأعجم فصيح:  قالوا فإذا فصيح له يقال الوجه هذا

 ويقال[...] عنه تفهم ال العرب وأنَّ ،بالعربية يتكلَّم ال أنه يعنون إنما ،يريدون املعىن هذا فليس ،وأعجم بفصيح يلفظوا
 فالصامت .وسكَت نطق ومعناه كلَّه، احليوانَ يعين صأى وقوله والفضة، الذهب مثل فالصامت ".وصمت صأى مبا جاء"
 .) 33-32-31: ، ص1احليوان، ج .("احليوان سوى شيٍء كلّ يف
1
   .من هذا البحث 52ينظر صفحة   -
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بعد أن حاول اجلاحظ، يف العبارات اليت أوردنا بعضا منها يف هامش الصفحة         
اقع ، ويكشف عن املفارقة اليت مينحها الو1السابقة، أن جيتاز بعملية النطق إىل غري اإلنسان

، "كل ذي صوت ال يفهم إرادته"وينتقض داللتها باحلديث عن " أعجم" لداللة كلمة 
لتشمل اجلنس اإلنساين قاطبة، من دون أدىن اعتبار الختالف " الفصيح"ويوسع داللة 

ولعل أهم . األلسن أو لتحقق الفهم من عدمه، بعد كل ذلك يورد نصه اإلطار واجلامع
ه، تلك اليت جتعل من اإلنسان واحليوان وحىت اجلماد األبكم النتائج اليت خلص إليها في

واألخرس عالمات منطوية على سريورات داللية يؤدي حتيينها إىل تكون معارف وعلوم 
شىت، وبالتايل انتقال تلك العالمات من داللتها على حكمة إىل داللة  أعمق منها، إىل أن 

بس لبوس اآليات الدالة على اخلالق عز وجل ختلع عن نفسها، يف آخر األمر، عالميتها وتل
حتيل كل عالمة ": وقد عبر نصر حامد أبو زيد عن الفكرة قائال. وعلى وحدانيته املطلقة

وقد صارت رحلة . إىل عالمة أخرى يف حركة متصاعدة وصوال إىل الداللة الكلية
الذي استند إىل اكتشاف العالمات تلك منوذجا معرفيا يف سياق تطور الفكر اإلسالمي 

  2".قراءة العالمات للربهنة على وجود اهللا
لفظ، خط، : يصرح اجلاحظ، مباشرة، بعد نصه اإلطار بأن البيان على أربعة أقسام        

لكنه ال يتوقف عند هذا احلد، بل سيعقّب على تصرحيه بالقول، ملمحا إىل . عقد، وإشارة
األجسام اخلرس الصامتة تنطق وتشارك اإلنسان  إنه حىت: إمكانية عد البيان أقسام مخسة

ونطقها ذاك، يضيف اجلاحظ، شبيه بإخبار اهلزال وكسوف اللّون . يف البيان احلي الناطق
  3.عن سوء احلال، وداللة السمن وحسن النضرة عن حسن احلال

عن  دقة املتناهية اليت صاحبت حديث اجلاحظالمن األمور الطريفة والدالة على         
البيان "و " احليوان"أنه إذا ما رتبنا نصوص  البيان عامة وحديثه عن النصبة بشكل خاص،

                                                 
1
 .57، ص 7احليوان، ج: ينظر أيضا -
2
 - ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء4إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة، ط: والسلطة واحلقيقة نصر حامد أبو زيد، النص -

 .262، ص 2000بريوت، 
3
 .34، ص 1س، ج.م اجلاحظ، :ينظر -
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والورود،  ، املخصصة للحديث عن أقسام البيان، وذلك باعتبار أسبقية التأليف"والتبيني
الكتشفنا أنّ التلميح السالف الذكر لن خيلع عنه اجلاحظ ما فيه من تلميح إال وألبسه ما 

  . يناسبه من تأكيد
 األبكم فاجلماد:" يقول اجلاحظ يف موضع قريب من موضع التلميح السابق        
قد هـالوج هذا من األخرس كاإلنسانَ البيان يف شار من جعل أقسام البيان ف، الناطق احلي

ويضيف يف موضع . 1"مخسة، فقد ذهب أيضا مذهبا له جواز يف اللّغة، وشاهد يف العقل
 عند يرجِعون إليه الذي والترجمانَ ،معانِيهم يتعارفُون ا اليت البيان آلة لـوجع:"آخر

 يف األربعة هذه بلوغ عن نقصت وإن ؛خامسة ةـخصل ويف ؛أشياء أربعة يف ؛اختالفهم
ومع بداية اجلزء السادس من  2."إليه وصرفت له ضعتو الذي جبنسها تبدل فقد ،جهاا

يكون اجلاحظ قد بلغ مراده، وأدخل موجودات العامل، مجيعها، ضمن البيان، " احليوان"
 ويف ،فوهتكلّ ومل العقد يف وقلنا [...] ومرافقها اخلطوط قلنا يف قد :"وذلك حني قال

 يف وقلنا[...] بالبيان وهمس حىت ،ساناللّ ببيان ذلك مجيع هواشب ومل ،اجتلبوها وملَِ اإلشارة
 ،عليه واحملمول، منه املشتق هو وصار[...] نفعاً أعم صار وكيف [...] املنطق إىل احلاجة
لكن على  3".بياناً اجلامدة األجرام يف الذي والربهان نطقاً امتةالص األجسام جعلنا وكيف

، إىل تأكيد، فإنه تأكيد "احليوان"الرغم من حتول تلميح اجلاحظ السابق، مع تقدم تأليف 
لن يبلغ ذروته، ولن يكتسب رمسيته، ولن يستقّر فيه صاحبه على املصطلح الذي يناسب 

  .4"البيان والتبيني"، إالّ يف الصفحات األوىل من ∗القسم اخلامس من البيان

                                                 
1
 .35ص  ،1احليوان، ج -
2
 .45ص ن، .م -
3
 .6-5، ص ص 6ن، ج.م -

ومل يعن به اجلاحظ حينذاك إال واحدا من املعاين اجلزئية . يف كتاب احليوان، إال مرة واحدة" النصبة"مصطلح  مل يرد - ∗
وهيئاته املختلفة  للنصبة، وذلك باستخدامه فقط للداللة على احلاالت الدالة اليت ميكن أن يكون عليها جسم اإلنسان

، ص 1ن،ج.م". عليه ومنبهة إليه وداعية فيه ما على يلدل بتهونص اجلسم فموضوع:" ويقول يف النص. املشرية إىل ما فيه
35. 

4
 .57، ص 1البيان والتبيني، ج: ينظر -



98 
 

مبنح مشروعية لعنصر النصبة كقسم  إذن األوىل تهوظيف النص اإلطار يف تكفّل        
الثانية يف السعي خللق اجلو املالئم الذي يتيح مزج  تهيف حني متثلت وظيف. خامس للبيان

أبعاد عدة، مث العمل على صبها، مجيعها، يف مفهوم واحد جامع، أطلق عليه اجلاحظ مع 
البعد الديين العقدي، البعد : من أبرز تلك األبعاد نذكرو. اية النص، مصطلح البيان

  .املعريف، والبعد التواصلي
نعتقد أنه من املفيد أن نشري، قبل حماولة استنباط األبعاد السالفة الذكر من النص         

املستعمل يف إحدى عبارات " ذلك"اإلطار وإثبات تضمن البيان هلا، إىل أن اسم اإلشارة 
 جعل ثُم "ال يعود فقط على املشار إليه يف قوله " ومسوا ذلك بيانا: "ي عبارةالنص، وه
، بل يعود على "االستدالل له نتج ما ووجوه ،استدالله وجوه على به يدلُّ سبب للمستدلِّ

مجيع ما ورد قبل اجلملة؛ فإىل جانب إطالق اسم البيان على األسباب اليت من أجلها مسي 
مستدال، فإنه يطلق أيضا على احلكمة الواردة يف مستهل النص وكذلك على املستدل 

وملا كان األمر كذلك، فإنه باإلمكان استنباط البعد . ∗الدليل مستدال كان أو غري مستدل
واستنباط البعد ". ووجدنا كون العامل مبا فيه حكمة:"الديين العقدي من قول اجلاحظ

فاحلكمة اليت ". وهو يعقل احلكمة وعاقبة احلكمة شيء جعل حكمة:" املعريف من قوله
تكرر ذكرها مع هذه العبارة بقدر داللتها على دقة النظام الذي يسري وفقه هذا الكون، 
وأن صنعه املتقن غاية اإلتقان قد كان من لدن حكيم خبري، فإنها تدل أيضا على العلم 

  . لك النظام وتفاصيل ذلك اإلتقانواملعرفة  الناجتني من ولوج العقل اإلنساين أسرار ذ

                                                 
∗ -
، إمنا هو مجيع عناصر "ذلك"األدلة األخرى املدعمة ملا ذهبنا إليه من أن املشار إليه الذي حتيل عليه أداة اإلشارة  من 

وجعل للمستدل " قبل مجلة : يف موضعني اثنني" مسوا ذلك بيانا" جند فيها عبارة " احليوان"النص، وجود نسخ من 
الواردة قبل " مسوا ذلك بيانا" حمقق النسخة اليت اعتمدنا عليها حذف  لكن عبد السالم حممد هارون.  وبعدها...." سبب

أي النسخة املطبوعة يف املطبعة احلميدية، مث مطبعة [يف ط:" اجلملة السابقة وأشار يف هامش الصفحة إىل املسألة  قائال
عبارة إضافية " وا ذلك بيانامس"و". ويف عدم االستدالل ومسوا ذلك بيانا] " هـ 1325هـ إىل سنة 1323التقدم من سنة 

يف " مسوا ذلك بيانا" ينظر خبصوص تكرار عبارة . 33، اهلامش الثاين، ص 1اجلاحظ، احليوان، ج: ينظر."ال معىن هلا
. 30، ص 1997، منشورات دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1، ج3حيي الشامي، ط: احليوان، حتقيق: موضعني اثنني 
 . 30ص  ،1ج ،1968مكتبة الطّالب وشركة الكتاب اللّبناين، بريوت،  فوزي عطوي،: احليوان، حتقيق



99 
 

وأما البعد التواصلي، الذي يبدو أنه اقترن بالبعد املعريف، فتنطوي عليه إشارة         
اجلاحظ إىل أن اهللا عز وجل قد كرم اإلنسان املستدل ووضعه يف أرقى املنازل وأعالها، 

ىل حكمته وعجيب تدبريه العقل وهو السبب الذي ميكّنه من النفاذ إ: بأن ركّب فيه سببني
وإتقانه، واللّسان وهو السبب الذي خيول له نقل ما اكتسبه من العلم واملعرفة إىل أبناء 

  . جنسه
   :البيان تامكونمنطق العالقات يف  .3

ثالث الوظائف اليت أسندها اجلاحظ للنص اإلطار، وهي أهم وظائفه يف اعتقادنا،         
تلك اليت جتعل من البيان نظاما، وتفصح عن الشروط األساسية الواجب توفرها الشتغاله، 

  . وكذا إعالا عن بدء عملية ملء مكوناته القاعدية بأوىل محوالا الداللية
وميكن استخراج . بنظام البيان فهو نظام استداليل ثالثي املكونات فأما ما تعلّق        

اهليكل العام لذلك النظام من النص اإلطار مباشرة، أو من املبدأ الكالمي الذي انبىن عليه 
ذلك النص، أو من جمموع حتديدات محادي صمود للمنطلقات الفلسفية والعقائدية اليت 

 أشرنا إىل ذلك يففإذا كان النظام االستداليل، كما . يانانبثق عربها املفهوم العام للب
املبحث األول من هذا الفصل، مشروطا يف حتققه بتوفّر عناصر ثالثة، هي على سبيل 

، وواسطة )ناحية سيكولوجية(، عناصر وصول )ناحية فيزيقية(عناصر انطالق : املثال
احظ ومحادي صمود ومع املبدأ ، فإن تلك العناصر ستربز يف نصي اجل)ناحية فيزيولوجية(

  :  الكالمي وفق الشكل اآليت
    

  عناصر الوصول  الواسطة  عناصر االنطالق   

  ناحية سيكولوجية  ناحية فيزيولوجية  ناحية فيزيقية  االستدالل
  )املستدل عليه(احلكمة   املستدل   الدليل  نص اجلاحظ

  عامل اإلله : املدلول  التعقل  املخلوقات: الدال  نص محادي صمود
  الغائب  االستدالل  الشاهد  املبدأ الكالمي
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من القضايا اليت ظلّت عالقة منذ أوىل صفحات هذا املبحث، تلك اخلاصة         
بالتعريفات اليت ذهب أصحاا فيها إىل حد التسوية بني البيان والدليل والداللة، لكن 
وبإيراد اجلدول ونشر بعض مطويات مفهوم البيان اليت أظهرت تضمنه، هو كذلك، 

سطة، نكون قد بيننا صحة تلك التسوية وأكّدناها، لعناصر انطالق وعناصر وصول ووا
  . وأظهرنا كذلك الدقة املتناهية اليت طبعت تلك التعريفات

من األمور املكملة ملا ورد يف اجلدول السابق، مسألة عدم اكتفاء اجلاحظ باإلشارة         
تقل فيها املستدل إىل أن تكون البيان وحتققه، ومن مث حتوله إىل نظام، يتم عرب سريورة ين

من الدليل إىل املستدل عليه، بل التزم، يف أكثر من مناسبة، مبحاولة وصف نوع العالقات 
. الرابطة بني مكونات البيان، وإظهار خمتلف املراحل اليت متر ا العملية البيانية االستداللية

ة يف تلك العملية فهي فأما عن نوع العالقة الرابطة بني الناحية الفيزيولوجية والسيكولوجي
 وهو ،ةاملعرف أصل احلواس درك:"عالقة تعاضدية تفاعلية، وقد أشار إليها اجلاحظ قائال

 فساده عدوب املعارف، تصح صحته عدوب اخلفي، على والدليل الغائب على املستشهد
 وغامض [...]التوحيد كعلمعليه  وتستشهده منه األذهان تستخرجه فالذي ،تفسد
 وصناعة علم كل من بالفكر النفوس وأدركته البحثب العقول أظهرته ما وكل التأويل
درك احلواس أصل "لكن القول بأن  .1"كسبه إىل واملنسوب فعله يكون أن أجدر [...]
وأصال وحيدا إلنتاجها، ، ال يعين اعتماد تلك احلواس معيارا أساسيا لصحة املعرفة، "املعرفة

 واذهب العني تريك ما إىل تذْهب فال:" يف موضع آخر قائال عثمان  وأبوهو ما يؤكّده 
 للعقول باطن وحكم للحواس ظاهر حكم: حكمان ولُألمور [...]العقل يريك ما إىل

 احلواس وإن لتخطئ، العيون إن ولعمري :"ويضيف يف موضع آخر. 2"احلجة هو والعقل
 زماماً كان إذ للعقل؛ إال الصحيحة االستبانة وما للذهن، إال القاطع احلكم وما لتكذب،

  .3"احلواس على وعياراً األعضاء، على

                                                 
1
 .110ص  ،علي أبو ملحم: قدم هلا وبوا وشرحها الرسائل الكالمية ،: رسائل اجلاحظ -
2
 .207، ص 1احليوان، ج -
3
  .58، ص 3عبد السالم حممد هارون، ج: رسائل اجلاحظ، رسالة التربيع والتدوير، حتقيق وشرح -
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فالعقل هو "فأما العالقة الرابطة بني الدليل والعقل فهي عالقة تأثريية تكاملية         
وحمال كون الفرع مع عدم األصل، املستدل، والعيان واخلرب مها علّة االستدالل وأصله، 

مع عدم الدليل، والعقل مضمن بالدليل، والدليل مضمن بالعقل، وال بد  وكون االستدالل
   .1"لكل واحد منهما من صاحب، وليس إلبطال أحدمها وجه مع إجياب اآلخر

وأما العالقة الرابطة بني العقل واحلكمة فهي عالقة اكتشافية استنباطية، ألن احلكمة       
غالب األحيان، باالستتار واخلفاء، وتتوفر من أجل  اليت يسعى العقل المتالكها تتسم، يف

ذلك على قدر معين من املقاومة اليت تضعف أمام نباهة العقل وإحلاحه، وتقوى أمام بالدته 
 احلكمة دقائق من فيها ما يتعرف ال[...]الساكنة واألجرامِ ،اجلامدة األجسامِ"ومخوله فـ

 وباألداة ،النافذ التام وبالنظرِ ،اللطيف الثاقب بالعقلِ إالّ ،العلمِ وينابيعِ ،اآلداب وكُنوزِ
 اخلُدع، وجوه من واالحتراسِ ،الفكر مكروه على والصربِ ،الوافرة وباألسبابِ ،الكاملة
ن والتحفُّظالفكر وعاودوا:"اصحا، نيف موضع آخر ،اجلاحظ يضيفو .2"اهلوى دواعي م 

 امتحنتم إذا احلكمة إصابة من تيأسوا وال ،باملذاكرة واشحذوها ،القلوب اتنبو عند
  .3"وجل الباب قرع أدام من فانّ ،االستغالق ببعض
آخر العالقات احلاصلة بني مكونات البيان الثالثة، تلك اليت تربط بني الدليل         

واحلكمة، وأما عن نوعها فهي عالقة احتوائية جدلية، ويربز اجلانب االحتوائي يف العالقة 
إذا ما عرفنا بأن الدليل كي يكون دليال، جيب أن يؤدي العلم به إىل العلم بشيء إضايف 

جيب أن يتضمن حقيقة وعلما "فالدليل، كما يشترط فيه هيثم سرحان . 4ادتهزائد على م
  . 5"وحكما، وهذا املتضمن هو املدلول الذي هو نتاج البحث االستداليل

                                                 
1
 .129 -128ص ص  ،علي أبو ملحم: قدم هلا وبوا وشرحها الرسائل الكالمية،: رسائل اجلاحظ -
2
 . 45-44، ص ص 1احليوان، ج -
3
 .148، ص 1البيان والتبيني، ج -
4
 .152، ص 1ج التهانوي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، :ينظر -
5
 .123، ص 2003، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية، 1ط هيثم سرحان، إستراتيجية التأويل عند املعتزلة، -
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 بيانُ وجعل :"وقـد أشار اجلاحظ إىل اجلانب االحتوائي من العالقة حني قال مثال        
 ما معرفة إىل فيه فكَّر من كلَّ هواقتياد نفسه من دلَّـاملست كينهتم يستدلُّ ال الذي الدليل

وأشار إىل تلك . 1"احلكمة عجيب من وأُودع دالَلةـال من وحشي الربهان من استخزِنَ
 ﴾...كُلَّها سماَءاَأل َآدم وعلَّم ﴿العالقـة كذلك حني تعرض لتفسري قوله عز وجل 

 يضع وال الداللة ويعلِّمه املعىن، ويدع االسم يعلِّمه أن جيوز وال:"يقولحيث ) 31 /البقرة(
 معان بال األمساء أعطاه ولو [...] اخلايل كالظَّرف لغو، معىن بال واالسم. عليه املدلول له

 يكون وال .عنده منفعة ال وشيئاً فيه، حس ال وشيئاً له، حركة ال جامداً شيئاً وهب كمن
  .2"مبعىن مضمن وهو إال امساً اللفظ

: ينبين اجلانب اجلديل يف العالقة السالف ذكرها على ثنائيات متضادة من مثل        
فالدليل هو الطرف الظاهر أو احلاضر يف تلك العالقة، أما . غياب/ خفاء، حضور/ظهور

 العالقة فزيادة على بروز طريف .احلكمة، أو املعىن عامة، فهو الطرف اخلفي أو الغائب فيها
، أظهر أبو عثمان يف أكثر من "االستدالل بالشاهد على الغائب"اجلدلية وجتليهما يف مبدأ 

موضع، جدلية احلضور والغياب اليت تسم العالقة احلاصلة بني الدليل والشيء الذي حييل 
إليه، وأفصح بذلك عن اعتماده املبدأ كمنطلق أساسي للتفكري يف موضوع البيان، 

 رظهي اةٌدأَ ساناللّ:" كزية  بىن عليها مفهومه العام، حيث يقول معرفا اللسانوكدعامة مر
ويقول معرفا . 3"غَائب نع ئكنبِي داهشو ،مريالض عن خربي راهوظَ ،يانالب سنح هابِ

ويقول حمددا بعض أنواع . 4"يانهو الب اخلفي املعىن على اهرةالظَّ اللةُوالد:"البيان
 لُيد ربٍخ يُءجم رواآلخ ب،ائغَ على ليد انيع داهش دمهاحأَ: وعانن ليلالد :"الدليـل

وميكن أن جنمل مجيع العالقات الرابطة بني مكونات البيان الثالثة وفق ما  .5"صدقٍ على
  :هو مبين يف الشكل اآليت

                                                 
1
   .34، ص 1احليوان، ج -
2
 .262، ص 1عبد السالم حممد هارون، ج: ، رسالة اجلد واهلزل، حتقيق وشرحرسائل اجلاحظ -
3
 .150، ص 2البيان والتبيني، ج -
4
 .54، ص 1ن، ج.م -
5
 .226، ص 3، رسالة حجج النبوة، جرسائل اجلاحظ -
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  احتوائيــة جدليــة عالقة                            
  

  احلكمةعالقة اكتشافية استنباطية          املستـدلعالقة تأثريية تكاملية       الدليـل
              

       
  ناحية فيزيولوجية            عالقة تعاضديـة تفاعلية              ناحية سيكولوجية

     
  

  

   :لنظام البيان النمذجة العامة.4

وأوصلنا اعتماده  "احليوان"الوارد يف أوىل صفحات قادنا حتليل النص اإلطار        
مرجعية نظرية أساسية يف موضوع البيان، إىل استنباط نتيجة أوىل قوامها الكشف عن املبدأ 
الكالمي الذي تبلور من خالله املفهوم العام للبيان، واخللوص، يف نتيجة ثانية، إىل أن 

يف عمقه، عن نظام استداليل يشتغل مبكونات ثالثة، والكشف، من خالل  البيان عبارة،
لكن كل ذلك ال يعين . نتيجة ثالثة، عن جمموع العالقات الرابطة بني تلك املكونات

اعتماد النص كذلك دون سواه كمرجعية نستقي منها املفاهيم العامة واجلواهر الثابتة 
تلك  ءليس سوى نقطة بداية لعملية مل ملكونات البيان، فالنص، من هذا املنظور،

باستثناء حديث أيب عثمان فيه عن العقل باعتباره عامال  ؛املكونات بأوىل محوالا الداللية
رئيسيا ارتقى بفضله اإلنسان، دون من سواه، إىل مرتلة الدليل املستدل، وبذلك فإن 

والثابت للمكون الثاين  اجلاحظ قد كشف، بإحالله العقل تلك املكانة، عن املفهوم العام
الذي يشتغل به نظام البيان، أو لنقل الواسطة اليت ينتقل ا اإلنسان املستدل من الدليل إىل 

 بالظنون اإلصابة:" فالعقل، كما نقل اجلاحظ عن أحد األعراب، هو. املستدل عليه
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تأمل هذه القوى :" هو كما قال عنه يف موضع آخر أو 1".كان قد مبا يكن مل ما ومعرفة
[...] اليت يف النفس وموقعها من اإلنسان أعين الفكر والوهم والعقل واحلفظ وسائر ذلك

ه ويفهم ريضميف عما به هذا املنطق الذي يعرب  يفعلى اإلنسان تعاىل به فكر فيما أنعم اهللا 
مة اليت ال خترب عن نفسها بشيء وال تفهم عن غريه ما يف نفسه ولوال ذلك كان مبرتلة البهي

   2".ئاعن خمرب شي
، وذلك ما اقتضاه "احليوان"عمل اجلاحظ يف نصه اإلطار ويف أغلب صفحات         

املوضوع املعاجل يف ذلك الكتاب، على إبراز مكونات النظام البياين معتمدا على مفاهيم ال 
االستدالل بالشاهد على "تكلّمون ملبدأ ختتلف، يف عموميتها، عن تلك اليت منحها امل

، وقد أكّد، من مثّ، على أن التواصل ال ينحصر فقط يف خمتلف األنظمة الدالة "الغائب
: املتداولة بني بين البشر، بل سنجده حاضرا، بأرقى أشكاله، يف العالقات اليت تربط بني

 -ن العالمات الدالةسلسلة م[...] الكون كله:"فـ. اإلنسان، الكون، واخلالق عز وجل
نصا لغويا مرسال من : ومعىن ذلك أن مثة نصني. على وجود اهللا، وعلى وحدانيته -اآليات

ميثل رسالة يتجاوب مضموا مع مضمون  -العامل –اهللا لإلنسان، ونصا غري لغوي 
  3".الرسالة اللغوية

يكتف أبو عثمان بإبراز األمور السالفة الذكر وتأكيدها من الوجهة النظرية  ومل        
عبارة عن حتيني لتصوراته النظرية " احليوان"البحتة وحسب، بل إن معظم صفحات كتاب 

فنراه يقول يف . اخلاصة بذلك النمط التواصلي، وتطبيق فعلي واسع النطاق لكيفية اشتغاله
 قادراً كان أما ،تعاىل اللّه عن وخبرين:"خصصة هلذا الغرضواحد من النصوص الكثرية امل

 ،والريح باملاء[...]  العمالقة وأبناَء ،والفراعنة ،واجلبابرة ،الكنعانيني يعذِّب أن
 يتلقَّى وهل ؟والضفادع والقُمل باجلراد عذَّم فلم[...]  وباألسد ،والنريان وبالكواكب

                                                 
1
 .579، ص 3البيان والتبيني، ج -
2
مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة؛ دار الندوة اإلسالمية، بريوت، اجلاحظ، الدالئل واالعتبار على اخللق التدبري،  -

 .54، ص 1987-1988
3
 .170-169إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة، ص ص : نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة واحلقيقة -
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 على ويدلَّهم ،أقدارِهم صغر ويذكَّرهم ،عجزهم يعرفهم أن أراد أنه إال التفكري قبل عقلك
 ،وأعانه قَواه من القَوي وأن ،جنداً شيء كل يف له أن ويعرفهم ،خلقه بأذلِّ ذلك

 أن شاء مىت وأنه ؛وخذله خالّه من واملخذول ،نصره من واملنصور ،ضعفه من والضعيف
  1."قتل املاضي والسيف ،الساري بالسم يقتلُ كما الزالل واملاء املاذي بالعسل يقتل

جبانب النصوص الكثرية اليت عبر من خالهلا أبو عثمان عن تصوره اخلاص باحلدود         
القصوى اليت ميكن أن تصل إليها العملية التواصلية، نصوص أخرى قد سعى من خالهلا 
لبناء نظام للبيان يتسع مفهومه ليشمل مجيع األنظمة الدالة املمكنة، وذلك بأن أغىن 

مبفاهيم أخرى مكنته من أن حيوله من " دالل بالشاهد على الغائباالست"مكونات مبدأ 
جمرد ج عام يعتمده املتكلمون إلثبات أصل التوحيد، إىل إطار نظري شامل يربز من 
خالله كيفية اشتغال النظام البياين واألوصاف العامة للمكونات القاعدية الواجب توفرها 

  .يف ذلك النظام
جلاحظ اخلاص مبفهومي الشاهد والغائب ويتسع عرب نصوص مبثوثة يتطور تصور ا        

يف مواضع متفرقة من كتبه، ليتبين، يف األخري، أن مفهوم الشاهد قد أصبح ال حييل 
فحسب، يف تلك النصوص جمتمعة، على عامل اإلنسان والطبيعة اللذين ينظر فيهما املتكلم 

ة، إمنا حييل أيضا على كل األشياء الدالة، أو دف تثبيت العقيدة باستعمال املسالك العقلي
يدل على أمر حاضر "لنقل، مستعملني عبارات طه عبد الرمحن، إن الشاهد عند أيب عثمان 

أما ما تعلق مبفهوم الغائب فإنه قد . 2"أو ماثل يتوسل به إىل غريه ويظهر ما كان خفيا
عز وجل وحكمته، على مجيع أصبح يدل، بعدما كان حمصورا فقط يف داللته على اخلالق 
  . املعاين واملدلوالت، دومنا اعتبار ملصدرها أو للمادة احلاملة هلا

ومن بني األدلة الكثرية املدعمة لألفكار الواردة يف الفقرة السابقة، النص األول         
؛ 3املستشهد به يف الفقرة املخصصة للجانب اجلديل من العالقة احلاصلة بني الدليل واحلكمة

                                                 
1
 .146 -145، ص ص 5ج احليوان، -
2
 .135طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص  -
3
 .هذا البحث من 102ينظر صفحة  -
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على ) اللّسان(اللّسان، الذي هو أحد أقسام البيان باعتبار داللة الكلّ حني عد أبو عثمان 
فإذا عد اللّسان، فيما مضى، ). مدلول(عن غائب  ئينب) دال( ا، شاهد)اللّفظ(اجلزء 

شاهدا  وداال كذلك على اللّغة املنطوقة، فال غرابة إن قلنا، بعد كل ذلك، إن اخلط 
شارة والعقد ميكن أن حتول مجيعها إىل ألسنة خترب عن الضمري، وشواهد تدل واللفظ واإل

 ال أننا وعلى:"أمحد بن عبد الوهابعلى الغائب، وبيان ذلك قول أيب عثمان متهكّما من 
 إشارتك أم لفظك؟ أم خطك، أم أبلغ أقلمك. أشفى بيانك وأي أبلغ، ألسنتك أي ندري

ويضيف ملمحا إىل إمكانية توسيع داللة اللسان، باعتبار وظيفته املتمثلة يف . 1" عقدك؟ أم
اإلخبار والكشف عن املعىن، لتشمل مجيع األعمال أو املُركّبات الدالة اليت تنتجها اليد 

 اليت واحلاجات ،فيها اليت واملرافق اليد منافع يف هو إنما اآلنَ سانُاللّ:" البشرية بقوله 
 مث ،القلم تقومي يف نصيبها مث ،اإلشارة منافع من وقسطُها حظُّها ذلك فمن [...]تبلُغها
  .2"العقْد يف حظُّها مث ،الصناعات يف حظُّها مث ،التصوير يف حظُّها
ولعل أهم نص توج به أبو عثمان تصوره لنظام البيان ومكوناته، ومجع فيه ما بعثره         

 املعاين :"يف مؤلفاته من أفكار وجل ا علم العالمة من بابه الواسع قوله بصورة مطولة
 خبواطرهم، واملتصلة نفوسهم، يف املختلجة أذهام، يف املتصورة العباد صدور يف القائمة
 معىن يف وموجودة مكنونة، وحمجوبة وحشية، وبعيدة خفية، مستورة فكرهم عن ادثةواحل

 - إياها واستعماهلم عنها وإخبارهم هلا، ذكرهم يف املعاين تلك حتيا وإمنا -[...]معدومة
 ظاهرا، منها، اخلفي، وجتعل للعقل، وجتلبها الفهم من تقرا اليت هي اخلصال وهذه

  [...].البيان هو اخلفي املعىن على الظاهرة والداللة[...] قريبا والبعيد شاهدا، والغائب
 دون احلجب وهتك املعىن، قناع لك كشف شيء لكل جامع اسم والبيان         
 .البيان ذلك كان ما كائنا حمصوله، على ويهجم .حقيقته إىل السامع يفضي حىت الضمري،
 املعىن، عن وأوضحت اإلفهام، بلغت شيء فبأي[...] الدليل ذلك كان جنس أي ومن
  .[...] املوضع ذلك يف البيان هو فذاك

                                                 
1
 .90، ص 3الرسائل، رسالة التربيع والتدوير، ج -
2
 .39، ص 1احليوان، ج -
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 إىل مبسوطة املعاين ألن األلفاظ، حكم خالف املعاين حكم أن اهللا حفظك اعلم مث        
 ومجيع حمدودة وحمصلة معدودة، مقصورة املعاين وأمساء اية، غري إىل وممتدة غاية، غري

 :أوهلا تزيد، وال تنقص ال أشياء مخسة لفظ وغري لفظ من املعاين على الدالالت أصناف
  [...].نصبة وتسمى احلال، مث اخلط، مث العقد، مث اإلشارة، مث اللفظ،
 حللية خمالفة وحلية صاحبتها، صورة من بائنة صورة اخلمسة هذه من واحد ولكل        
  .1"اجلملة يف املعاين أعيان عن لك تكشف اليت وهي أختها

يف " باب البيان"حتت عنوان  ذكرها، املندرجة السالفتكتسي الفقرات األربعة         
أمهية كبرية، وحتتل مكانة متميزة يف هذه املرحلة " البيان والتبيني"أوىل صفحات كتاب 

ففضال عن اتسامها بأوصاف قلّما جندها يف كتابات . التركيبية اليت وصل إليها املبحث
لوها من االستطراد، وعدم انقطاع اخلط الفكري الرابط بينها، اجلاحظ، ومن ذلك خ

بشكل جيعلها شبيهة حبلقات مترابطة يأخذ خطام بعضها خبطام البعض اآلخر، وكذا 
التدرج فيها من خاص إىل عام إىل أعم، فضال عن كل تلك األوصاف فإن ورودها يف 

ال جيعل منها نصا إطارا  2همتأخرة من مراحل حياتكتاب ألّفه أبو عثمان يف مرحلة جد 
معها  ثانيا وحسب، بل حيوهلا إىل آخر املواضع اليت تصب فيها املسارات املتشعبة اليت تبلور

  .املفاهيم العامة ملكوناته القاعديةكذا نظام البيان و
" الغائب"و" الشاهد"املربزة لكيفية متديد مفهومي  السابقةوباالستناد إىل النصوص         

اللذين أصبحا يشمالن، على التوايل، كل األشياء الدالة ومجيع املعاين املمكنة، فإننا يف غىن 
عن تدعيم هذا الرأي حبجج جديدة إن اكتفينا بالقول بأن اجلاحظ، يف النص اإلطار 

ه العميق مبثابة نظام ثالثي املكونات، وأن الثاين، قد أكد، مرة أخرى، بأن البيان يف مستوا
هي األرضية النظرية العامة اليت استلهم منها " االستدالل بالشاهد على الغائب"مبدأ 

فرغم انتقال حديثه . تصوراته اخلاصة بذلك النظام واملفاهيم العامة ملكوناته القاعدية
رزه املبدأ السالف الذكر، بالكامل من وصف اشتغال البيان يف النمط التواصلي الذي أف

                                                 
1
 .55 -54، ص ص 1البيان والتبيني، ج -
2
 .06البيان والتبيني، ص " فوزي عطوي، مقدمة كتاب: ينظر -
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إىل التواصل اإلنسان، الكون، واخلالق عز وجل، : والناتج عن العالقة املوجودة بني
اإلنساين الناتج عن العالقات اليت أفرزا طبيعته االجتماعية، وحاجة اإلنسان الدائمة ألخيه 

جانب ذكر  إذ إىل. اإلنسان، فإن آثار املبدأ الكالمي مازالت طافية على سطح النص
، "شاهدا والغائب ظاهرا، منها، اخلفي، وجتعل :"اجلاحظ ملصطلحي الشاهد والغائب بقوله

مث املزاوجة اليت أحدثها بني أهم خواصهما ومها، على التوايل، الظهور واخلفاء وتلك اليت 
، "يانالداللة الظاهرة على املعىن اخلفي هو الب: "أحدثها بني الداللة واملعىن، وذلك حني قال

إىل جانب ذلك كله فإنه مل يغفل دور العقل الذي حيتك، بشكل أساسي، مع الشيء 
الذكر واإلخبار أو ( اخلصال"الظاهر الذي يتخذه مطية لكشف الشيء اخلفي ومعرفته، فـ

  ".للعقل وجتلبها الفهم من )املعاين( تقرا اليت هي )الداللة الظاهرة عامة
تزداد أمهية النص اإلطار الثاين ظهورا حني ندرك أنه خيفي أكثر مما يبدي، وحيمل          

وجه ظاهر متثله األفكار املستخرجة آنفا، ووجه خفي ميثل جزءا ثانيا : يف طياته وجهني
تكملة لفكرة بلور اجلاحظ جزءها األول يف النص اإلطار الوارد يف مستهل كتاب 

إزالة القناع عن تلك الفكرة لن يتم إال بعد مقارنة النصني من حيث  ، ويبدو أن"احليوان"
  . الشكل واملضمون

أول ما يوحي به ظاهر النصني اإلطارين هو اختالف مفهوم البيان الوارد فيهما؛         
والعقل واحلكمة، يف النص األول، ) العامل(فلئن كان الدليل، مستدال كان أو غري مستدل

نات املشكلة ملفهوم البيان ونظامه، فإن النص الثاين قد أظهر مفهومه من أبرز املكو
املعاين القائمة يف صدور العباد :"مبحددات أخرى مغايرة ومكونات أساسية خمتلفة أمهها

   ".مستورة خفية، الداللة الظاهرة، البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع املعىن
تدرجييا بأن مفهوم البيان يف النصني اإلطارين إمنا هو يتالشى االختالف ويتبين         

مفهوم واحد، حينما ندرك أن أبا عثمان مل يعمد فيهما إال إىل التجسيد الفعلي والتطبيق 
، وذلك بأن صاغ املفهوم العام للبيان وأخرجه يف كل "لكل مقام مقال" الصارم ملبدأ 

قام وطبيعة املوضوعني العامني املعاجلني واحد منهما على الصورة األكثر مالئمة لظروف امل
  ". البيان والتبيني"و " احليوان"يف 
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وقد اعتمد يف صياغته تلك، إستراتيجية غاية اإلحكام يف الدقة، يشكل هيكلها         
العام سلّما تتسع درجاته وتضيق حبسب الوضعية ومسار التدرج، فإن كانت وضعية السلّم 

واسع منه إىل األعلى وطرفه الضيق حنو األسفل، فستتسع عادية؛ أي توجه الطرف ال
وضعية  أما إن كانت. درجاته كلما تدرجنا حنو األعلى وتضيق كلما تدرجنا حنو األسفل

السلّم خالف ذلك مقلوبة؛ بتوجه الطرف الواسع منه حنو األسفل، وطرفه الضيق حنو 
  .لما تدرجنا حنو األعلىاألعلى، فدرجاته ستتسع كلما تدرجنا حنو األسفل وتضيق ك

يبدأ بروز اهليكل العام لإلستراتيجية املعتمدة يف صياغة مفهوم البيان وعرضه يف         
النصني اإلطارين، حني نربط ذلك اهليكل بالتراكمات املعرفية الواقفة وراء انبثاقه على 

 الصغري العامل"شكل سلم، إذ يبدو أن تلك التراكمات تنحصر، بشكل أساسي، يف فكرة 
مضافا إليها جتسدها الثنائي عند اجلاحظ يف أول أقسام البيان وآخرها " سلسل العامل الكبري
  . 1النصبة واللفظ: ومها على التوايل

هو العامل الكبري اسد يف " احليوان"وملا كان احملور العام الذي يدور حوله كتاب         
هو العامل الصغري اسد يف اللفظ، فإن أبا عثمان " البيان والتبيني"النصبة، واحملور العام لـ 

قد عمل يف النص اإلطار األول على أن تكون وضعية السلّم وضعية عادية يكون تدرج 
، وذلك حني استهل )العامل الصغري(حنو األسفل ) العامل الكبري(مفهوم البيان فيه من األعلى 

، مث لدى إشارته املقتضبة، يف آخر النص، "ووجدنا كون العامل مبا فيه حكمة"النص قائال 
وجعل للمستدل سبب يدل به على وجوه استدالله ووجوه ما نتج له " إىل اللّفظ يف قوله

  ". االستدالل
أما عن الوضعية اليت سيكون عليها السلّم يف النص اإلطار الثاين، فهي وضعية         

ن وعرضه باتباع املسار التصاعدي مقلوبة، يعمل اجلاحظ فيها على صياغة مفهوم البيا
، ويظهر انطالقه من العامل )العامل الكبري(حنو األعلى ) العامل الصغري(املتدرج من األسفل 

الصغري حينما قال يف مستهل النص، بعد أن نعت املعاين القائمة يف الصدور باالستتار 
                                                 

1
حممد الصغري بناين، النظريات اللّسانية : يف اللفظ والنصبة" العامل الصغري سليل العامل الكبري"ينظر خبصوص جتسد فكرة  -

 .95ص ، والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني
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، مث احنيازه الكبري، يف "عنها هموإخبار هلا، ذكرهم يف املعاين تلك حتيا إمنا:" واخلفاء والبعد
الفقرات الثالث األوىل، جتاه اللفظ، حىت لكأنه يوهم بأن البيان منحصر فيه فقط، وذلك 

حكم املعاين "، )"الضمري(حىت يفضي السامع إىل حقيقته : "باستعمال عبارات من مثل
لنص عن ولوج أما ما ينبئ يف ا". وأمساء املعاين مقصورة معدودة"، "خالف حكم األلفاظ

اجلاحظ العامل الكبري، ومن مث ضمه إىل جمموع املكونات األساسية املشكلة ملفهوم البيان، 
فلن نعثر عليه إال مع انتقال حديثه، يف الفقرة الثالثة، من أمساء املعاين إىل أصناف الدالالت 

  .على املعاين، وذكره ملصطلح النصبة كآخر صنف من أصناف تلك الدالالت
واضح من العرض السابق أن اجلاحظ بقدر ما حرص يف النصني اإلطارين على         

إخراج قوله وفق ظروف املقام ومقتضياته، فإنه قد حرص بالقدر نفسه على أن جيسد 
فيهما، أثناء صياغة املفهوم العام للبيان، مجيع املكونات القاعدية املشكّلة له، سواء أكان 

وذلك  ؛لتصريح العلين واملباشر، أو عن طريق اإلشارة والتلميحذلك التجسد عن طريق ا
بأن عمل يف النصني على أن يبدأ حديثه بإبراز مكونات البيان األكثر مالئمة لظروف 
. املقام، ودفعها إىل الواجهة، وتسليط األضواء عليها، مث إيالئها فائق العناية واالهتمام

غري املالئمة وإضمارها، بردها إىل الوراء،  وعلى عكس ذلك عمد إىل تأخري املكونات
ولعل أحسن ما يصور حرص اجلاحظ املزدوج ويربزه بطريقة . وعدم إيالئها كبري اهتمام

مثلى هي التفاصيل اليت يوفرها اهليكل العام الذي انبىن عليه النصان اإلطاران، وهو ما 
 :  يوضحه الشكل اآليت
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ترتسم املالمح األوىل للفكرة اليت تضافر يف تكوينها النصان اإلطاران، عرب طريف         
اهليكلني األكثر اتساعا، وستتجلى بالكامل باختزال عبارات النصني املشكّة للطرفني مث 

موجودة / احلكمةــ (:وباتباع املسار التنازيل ينتج ما يلي. ترتيبها وفق تسلسلها املنطقي
 عايناملــ / تشكل تلك احلكمة بعض) (/لعقلــ ا/ وتستخرج بـ/ العاملــ / يف

 واملتصلة النفوس، يف املختلجة األذهان، يف املتصورة، القائمة يف صدور العباد
تلك وال تصبح تلك احلكم متداولة و / فيةاخلستورة وامل ،الفكر عن واحلادثة باخلواطر،

/ شيئني ظاهرين يشتغل عليهما باعتبارمها/ واإلخبارالذكر ــ  /بـ إال معروفة املعاين
  ).اخلفي واملستوردف الكشف عن / العقلــ 

  
  

  +تقدمي+اتساع
 املالئمة= تصريح 

= تلميح+ تأخري+ ضيق
 عدم املالئمة

صياغة مفهوم البيان 
 التنازيل وفق املسار

 )النصبة(العامل الكبري  

   )اللفظ(العامل الصغري

  ر األولاهليكل العام للنص اإلطا
 

 )النصبة(العامل الكبري  

   )اللفظ(العامل الصغري

+ تقدمي+اتساع
 املالئمة= تصريح 

لبيان اصياغة مفهوم 
 التصاعديوفق املسار 

 =تلميح+تأخري+ ضيق
 عدم املالئمة

  اهليكل العام للنص اإلطار الثاين
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  :تركيب

ن، ان اإلطاراختتزل الفكرة اليت سعينا فيها للتأليف بني أهم املعطيات اليت منحها النص
أهم نتيجة أعانتنا الفكرة على  ولعل. معظم النتائج اليت ميكن استخالصها من مبحثنا هذا

  .عام وخاص: استخالصها، تلك اليت تربز اشتغال البيان عند اجلاحظ عرب نظامني
، تهالنظريسريورة الكتساب املعرفة ودعائم أوىل  ، يف عموميته،يشكل: النظام العام.1

 وقد ملح حممد الصغري بناين إىل ذلك، حني حاول الكشف عن املعىن اخلفي املوجود يف
نظام فلسفي جمازي، هو مبثابة  "املستوى العام ملفهوم البيان، قائال بأن ذلك املعىن حييل على

) النظام والنظرية(عن االثنني  فقد عبرابن وهب الكاتب  أما. 1"نظرية عامة للمعرفة
بدءا من بيان االعتبار وصوال إىل بيان العبارة  ،اليت يكون عليها البيان ةاهليئات األربعب

استنادا إىل الفكرة السابقة اليت جتلى عربها النظام الذي تضافر النصان و. 2والكتاب
البيان اإلطاران يف تشكيله، فإنه باإلمكان إبراز مقدار التشابه الكبري بني ذلك النظام وبني 

  :عند ابن وهب وفق الشكل اآليت
  

  بيان العبارة والكتاب  بيان االعتقاد  بيان االعتبار  ن وهبالبيان عند اب
  النظام العام للبيان 

  عند اجلاحظ
  +العامل+ احلكمة
  العقل       

 الصدور، املعاين القائمة يف
  املتصورة يف األذهان

  الذكر واإلخبار   

  
البيان عند اجلاحظ يف مستواه وهو الشق الذي أدى إىل القول بأن : النظام اخلاص. 2

العميق مبثابة سيميائيات عامة، أو هو تعبري آخر عن مفهوم العالمة ووصف الشتغاهلا 
فالبيان يف هذا النظام اخلاص ال تقوم له قائمة، كما هو حال االستدالل والعالمة، . النظري

اهد، الدليل، الش: شيء ظاهر توافقه عند اجلاحظ مصطلحات.1: إال بتوفر مكونات ثالثة
                                                 

1
  .78، ص النظريات اللّسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبينيحممد الصغري بناين،  -
2
 .50إىل الصفحة  39اجلزء املخصص للبيان عند ابن وهب من هذا البحث من الصفحة إىل ينظر  -
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. الغائب، املدلول عليه، احلكمة، أو املعاين باجلملة: شيء خفي يوافقه.2. الداللة، والظاهر
واسطة عقلية يتم ا ومن خالهلا االنتقال من الظاهر إىل اخلفي، عبر عنها اجلاحظ .3

يني وقد جسدت الفكرة املاضية النظام اخلاص يف مستو. بالعقل تارة وباملستدل تارة أخرى
  :اثنتني مها

).                                 الواسطة( العقلــــ ) شيء خفي( احلكمةــــ ) شيء ظاهر( العامل.1
  ).الواسطة(لعقلـــ ا) شيء خفي(املعاينــــ ) شيء ظاهر( الذكر واإلخبار.2
  
  :وميكن إمجال النظامني العام واخلاص وفق الشكل اآليت 
  
                                                                                  النظام العام 

  )ـ املعاين ـ العقل الذكر واإلخبار(ــ ) العامل ـ احلكمة ـ العقل(                   
  نظام ثالثي املكونات                    نظام ثالثي املكونات       األنظمة اخلاصة

                                    
  
موجود على مرجع معني أو ماصدق ) الشاهد، الداللة، الدليل (ال حييل الشيء الظاهر  -

يف الواقع، إنه، عند اجلاحظ، الشيء الذي خيلق يف ذهن املتلقي، بعد استخدام الواسطة 
العقلية، أثرا أو فكرة أو مفهوما تكتمل به الدورة الالزمة لتشكّل العالمة، فالغائب 

 العباد صدور يف القائمة املعاين "واحلكمة واملدلول عليه أو املعاين باجلملة هي عنده تلك 
، "فكرهم عن واحلادثة خبواطرهم، واملتصلة نفوسهم، يف املختلجة أذهام، يف صورةاملت

وليست تلك املعاين ، يف آخر األمر، سوى نتاج وضعية التلقي اليت كان فيها اإلنسان 
الذي حياول " املستور اخلفي واملوجود يف معىن املعدوم  "طرفا من جهة، وهي ذلك الشيء 

إىل غريه حني يتحول من وضعية ، بالذكر واإلخبار، ونقله، من مث، اإلنسان نفسه أن حيييه

 البيان باعتباره استدالال وعالمة

 البيان باعتباره نظرية يف املعرفة
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وذا كله ستكتمل الدورة التواصلية اليت . التلقي إىل وضعية اإلرسال من جهة أخرى
يشكل فيها املرسل واملتلقي، أو حبسب تعبري اجلاحظ القائل والسامع، قطبني أساسيني، 

تني، وتصبح عمليتا تشفري الرسالة من قبل ويكون فيها الفهم واإلفهام وظيفتني مركزي
  . املرسل وفك التشفري من قبل املتلقي مبثابة شرطني بارزين لنجاح تلك الدورة التواصلية

تعد الفكرة اليت سنوردها فيما يلي فكرة إشكالية أكثر مما هي نتيجة، ألا سعي إلجياد  -
البنية اجلامعة أو هي، باألحرى، حماولة لتقليص اهلوة الواسعة املوجودة بني عديد املفاهيم 
اليت متخضت عن استعمال مصطلح البيان يف بيئات فكرية تراثية خمتلفة، لعل أمهها البيئة 

واستنادا إىل النتائج اليت أظهرت أن أهم ما حييل إليه البيان عند . لية والبالغيةاألصو
اجلاحظ هو نظام خمصوص ال خيتلف مفهومه العام عن مفهوم العالمة واالستدالل، فإنه 
ميكن القول بصفة مبدئية وأولية إن من بني األسباب اليت أدت بعلماء األصول ويف 

البالغة كاجلرجاين والسكاكي إىل استخدام مصطلح البيان، مقدمتهم الشافعي، مث علماء 
وقد جتلت . قدرة هذا املطصلح على إبراز املفاهيم النسقية اليت أراد كل أولئك التعبري عنها

  :تلك النسقية يف الفصل األول من هذا البحث يف موضعني اثنني
كيف البيان؟ وقلنا : الشافعيحينما قمنا بشكلنة اإلمكانات التأويلية اليت أتاحها سؤال .1

موضوع ميثله  :حينذاك إن البيان الذي قصد إليه الشافعي لن يتم إال بتوفر عناصر ثالثة
القرآن الكرمي والسنة جبميع أنواعها، ذات ميثلها شخص الفقيـه،  واحلكم الشرعي املنبثق 

نظاما ال خيتلف وكما هو مالحظ فإن العناصر الثالثة تكون . عن تفاعل الذات واملوضوع
هو الشيء الظاهر من ذلك ) القرآن والسنة(عن ذاك املستنبط من بيان اجلاحظ؛ فاملوضوع 

النظام، واحلكم الشرعي هو املعىن اخلفي، أما الواسطة العقليـة فهي اجلانب الفكري 
إىل كشف اخلفي واستخالص احلُكم من ) الفقيه(واملعريف الذي يوصل الذات املتلقية 

  .النص
: األصول، باستخدام تراكيب إضافية من قبيل علماءما عن تقسيم البيان إىل أنواع عند أ

بيان التغيري، فذاك ال يعين تبدل نظام البيان أو تنوع طرق اشتغالـه، إمنا هو تعبري واصف 
البيان بالترك، البيان بالفعل، البيان : إما ملادة الشيء الظاهر من النظام كالقول مثال
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، وذلك من مثل بعض مراتب البيان أو لألشكال املختلفة اليت جييء وفقها املعىن باإلشارة؛
، أو تعبري واصف للوظيفة العامة اليت يؤديها املعىن يف النص، ومثال 1اليت قال ا الشافعي

  .  ذلك بيان التبديل الذي خيتص بطرق نسخ األحكام الواردة يف النصوص بعضها البعض
صوص اليت أبرزت اجلوهر االستداليل الكامن يف األساليب البيانية، أوردنا الن ماحين .2

إنّ أساليب البيان العريب تقوم يف اخلطاب العريب مقام االستدالل يف اخلطاب "كالقول مثال 
 3".استدالل بعبارة الدعوى على إشارا" أو القول بصفة عامة إن ااز هو. 2"املنطقي

ا إىل النتيجة اليت تؤكد أن االستدالل نظام ثالثي املكونات، يكون وعليه فإننا إذا ما استندن
يف بعض حاالته مصبوغا بالربهنة والتدليل، فإن أول ما يبدو واضحا خبصوص أساليب 
البيان هو طبيعة األهداف املرجوة من وراء استعماهلا، واليت ليست سوى اإلقناع وإثبات 

  . ري،  توفرها على عنصري الربهنة والتدليلالشيء بدليله القاطع، ما يعين، يف األخ
القرى بكثرة رماد  إنك إذا كنيت عن كثرة:" وقد أبرز اجلرجاين ذلك حينما قال        

القدر كنت قد أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها، وما هو علم على وجودها، 
وذلك ال حمالة يكون أبلغ من إثباا بنفسها، وذلك ألنه يكون سبيلها حينئذ سبيل 

  . 4"الدعوى تكون مع شاهد
ن تتبع حتول الداللة يف وعليه فإن النتيجة احلتمية، بل املنطقية، اليت ستترتب ع        

هي انطواؤه على نظام استداليل، ومن مث  " فالن كثري رماد القدر"أسلوب بياين من مثل 
وبالفعل فإن الكناية السابقة مبثابة سريورة مسيائية تشكلت فيها العالمة . على نظام عالمايت

  :ونظامها مرتني على األقل
السابقة مركبا داال ميكن أن يكون لفظا  على صعيد التقرير، وذلك باعتبار الكناية .1

وهو الشيء الظاهر من العالمة، خيلق ذلك الشيء يف ذهن . مسموعا أو خطا مكتوبا
                                                 

1
 ). *( 5، اهلامش رقم 28هذا البحث، ص : ينظر -
2
 .150دراسات ومناقشات، ص : حممد عابد اجلابري، التراث واحلداثة -
3
 .231طه عبد الرمحن، اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي، ص -
4
  .285عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص -
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متلقيه، بعد إعمال الفكر بشكل من األشكال، فكرة مباشرة، مفادها أن فالن ميتلك 
  .قدورا كثرية الرماد

يف املستوى التقريري بالكامل  على صعيد اإلحياء، وذلك بتحول العالمة اليت تشكلت .2
إىل شيء ظاهر يكون منطلقا إلنتاج عالمة ثانية تتحول بدورها إىل شيء ظاهر لعالمة 

وهذا ما . ثالثة إىل أن حنصل، يف األخري، على الشيء اخلفي املقصود وهو الكرم والضيافة
  :  يوضحه الشكل اآليت

     
  صعيد التقرير

  
  

  صعيد اإلحياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   واسطة عقلية.2  شيء ظاهر.1

   =3+2+1.شيء خفي.3

  شيء ظاهر / أ  = I رقم عالمة

    
  واسطة عقلية/ ب

  IIعالمة رقم  =ج+ب+أ. شيء خفي / ج            
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  :الثالثل ــالفص
  

 تصنيفكمنهج  يف  البيان

        لعالماتا
    

  
                                

                                              

   
          

  
إن من حياول االهتداء إىل آراء اجلاحظ من كتبه عليه أن يستوعب تلك ”

كثريا من العنت حىت يوفق  -حتما - الكتب من أوهلا إىل آخرها، وسيجد
إىل ما يريد، ويستطيع أن جيمع تلك األفكار املشتتة، ويضم اإللف منها 

بعد  - ذإىل إلفه حىت تتضح له الفكرة املبثوثة  يف مواضع متفرقة، وحينئ
يستطيع أن يقف على اجلاحظ وأن حيكم على أفكاره، وأن  - هذا العناء

  . “حيلها ما هي جديرة به من املنازل
  

بدوي طبانة، دراسات يف األدب العريب، مطبعة (               

فوزي السيد عبد ربه، نقال عن . 18، ص 1969األجنلو املصرية، 

يان والتبيني، مكتبة األجنلو مصرية، املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف الب

  )  .117، ص 2005القاهرة، 
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  :متهيــد
اليت ميكن على إىل الكشف عن بعض اجلوانب املدعمة للنتيجة  انتهينا فيما مضى        
على العامل رؤية بيانية، ولعل أبرز  عربها اجلاحظالرؤية اليت يطل  طبيعة القول إنأساسها 

النصبة؛  مفهوم أو فكرة هي ،إىل حد اآلن ،تلك الرؤية معهااملفاهيم واألفكار اليت جتلت 
 اتمععل البيان ال ينحصر يف األمناط التواصلية اليت أفرزها جتكون النصبة هي الوسيلة اليت 

العامل و اإلنسان: بني الرابطةيف العالقة  األكثر رقياأشكاله تتجسد ، بل حسبين فاإلنسا
ولعل ذلك ما جعل اجلاحظ يقول يف واحد من نصوصه بأن اهللا عز وجل قد . واخلالق

جعلنا يف مجيع أحوالنا ال تفتح أبصارنا إال وهي واقعة على ضرب من الداللة أو على 
  . 1شكل من أشكال الربهانات

التوسيع من جمال التواصل  اجلاحظالفكرة السابقة اليت حاول فيها  وعلى خالف        
 ،إىل إجياد الشيء اجلامع بني خمتلف أنظمتهباملقابل سعى فإنه حدوده القصوى،  ليوصله إىل

بأن أكد، يف أكثر من نص، أن تلك األنظمة، رغم تعدد أشكاهلا وتنوع أمناطها، ترتد 
اسم البيان والداللة غالبا ما أطلق عليه ألمر، إىل مفهوم نسقي واحد مجيعها، يف آخر ا

 الرقومِ بني ليس"فعند اجلاحظ  ،ومساه، بشكل صريح، يف بعض املواضع باسم العالمة
 والظِّلف كلِّه واخلف كلِّه احلافر على تكون اليت الوسومِ بني وليس [...] فَرق واخلطوط

 ،فرق كلُّها الرقومِو اخلطوط بني وال ،فرق الرقومِو العقود بني وال ،فرق الرقومِ وبني ،كلِّه
 اموعة احلروف بني وال ،والكتاب اخلطِّ معىن يف أو ،كتاب وكلها ،خطوط وكلُّها

ةموعة احلروف ومن اهلواء يف املقطَّع الصوت من واملصوررة ايف السواد من املصو 
 كانَ ما منها فيعرف، ودالالت ،مواثل وخلْق وعالمات صور وكلُّها [...]فرق القرطاس

 األلوان تلك من مصوراً كان ما منها ويعرف ،األمساع على تردادها لكثرة الصور تلك يف
 .األمل على وبالبكاء ،السرور على بالضحك استدلُّوا كما،األبصار على تكرارها لطول
  . 2"تاهليئا مجيع وصورِ ،اإلشارات صورِ وضروب ،الصوت معاين عرفوا ذلك مثل وعلى

                                                 
  .11، ص 7احليوان، ج -1
 .70، ص 1ن، ج.م -2
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زيادة على إدراك اجلاحظ للنسقية املتحكمة يف طريقة اشتغال العالمة اليت هي         
كذا استدالل بالشيء الظاهر على املعىن اخلفي،كاالستدالل مثال بالضحك على السرور، و

وذلك  ؛العالقة اليت تربط ظاهر تلك العالمة خبفيهالالعتباطية كسمة غالبة على إدراكه 
بأن عرفت معاين خمتلف اهليئات لكثرة ترداد صورها على األبصار واألمساع، تفطن كذلك 
إىل أن العالمات تكثر وتقل حبسب الضرورة واحلاجة اللتني تدفعان اإلنسان إىل ابتداع 

ماعية ومسايرا، وتعرب من مث عن احتواء خمتلف عالقاته االجت اجلديد منها اليت تكفُل
 تكثر وإمنا":، وذا الصدد يقولالتطورات احلضارية واملستجدات الفكرية املتنوعة

 لقومٍ وتتهيأ تتفق اليت األسباب قدر وعلى ،الزمان أهل طبائع قدر على وتعظُم العالمات
  .1"قوم دون

يف هذا اجلو الفكري الذي تأرجحت فيه مساعي اجلاحظ بني توسيع مفهوم البيان         
إىل بنية  هذاتاملفهوم لعامل، وبني تقليص حول اصاحب رؤية بيانية  جعلتهإىل حدود قصوى 

عميقة رام من خالهلا الكشف عن النظام الذي تشتغل وفقه مجيع األنظمة الدالة، بزغ 
. على استقراء املركبات الدالة وتصنيفها يف أمناط كربى بواسطتهعمل مسعاه الثالث الذي 
إىل  ، تقسيما ائيالفظية كانت أو غري لفظية ،مجيع أصناف الدالالتما جعله يقرر تقسيم 

  .2مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد
الذين العرب  علماءالولعل أهم شيء ينبغي التريث عنده يف هذا السياق، هو أن         

أتوا بعد اجلاحظ قد توصلوا يف مرحلة مبكرة من تاريخ التيارات الفكرية املهتمة بالبحث 
وكل [...] إىل اللفظية وغري اللفظية " يف كنه العالمة وتصنيفاا، إىل تقسيم الداللة 

  .3"واحدة من اللفظية وغري اللفظية تنقسم إىل عقلية وطبيعية ووضعية
كون العقل جيد بني الدال واملدلول عالقة ذاتية ينتقل ألجلها "ية هيالداللة العقلو        
واملراد بالعالقة الذاتية استلزام حتقّق الدال يف نفس األمر حتقق املدلول فيها مطلقا . منه إليه

                                                 
   .219، ص 7احليوان، ج -1
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سواء كان استلزام املعلول للعلة كاستلزام الدخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة 
ويعرف من كالم التهانوي  1".املعلولني لآلخر كاستلزام الدخان للحرارةأو استلزام أحد 

بشكل أساسي يف  منحصرةالعالقة بني الدال واملدلول يف هذا النوع من العالمات  أن
  . العالقات السببية واللزومية

جيد العقل بني الدال واملدلول عالقة طبيعية ينتقل " أما الداللة الطبيعية فهي أن        
ومثاهلا، كما هو مستفاد من الشروح اليت خص ا عبد السالم املسدي . 2"ألجلها منه إليه

هذا النوع من الداللة، ما يقوم به العارفون بشؤون األنواء من تكهنات دقيقة خاصة 
بأحوال الطقس وتقلباته املستقبلية، أو ما يقوم به عامل األعراض الطبية الذي يتعرف على 

اليت تعتري جسم اإلنسان بالنظر يف اآلثار السطحية اليت تفرزها تلك  خمتلف األمراض
  . 3األمراض
جيد العقل بني الدال واملدلول عالقة "وأما الداللة الوضعية أو العرفية فهي أن         

وتندرج حتت هذه الداللة مجيع املواضعات االجتماعية؛ . 4"الوضع ينتقل ألجلها منه إليه
املنطوقة واملكتوبة، والعادات والطقوس اليت ختتلف دالالا وتتنوع كلما  كاللغات الطبيعية

 والعقل يف هذا النوع من الداللة ال يستطيع أن يربط. انتقلنا من جمموعة ثقافية إىل أخرى
سلفا باملواضعات واألعراف اليت تغلّف تلك الرابطة بني الدال واملدلول إال إذا ألـم.  

ها يف أكثر من ؤكيفية تناول العرب الداللة، هو التقا خبصوصما يسترعي االنتباه         
االلتقاء يف فكرة : ومن ذلك. 5جانب مع تصورات بورس اخلاصة بالعالمة وتصنيفاا

اشتغال العالمة وتكوا عرب نظام تترابط فيه مكونات ثالث، وقد جتلت الفكرة عند 
                                                 

   .788، ص 1التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج -1
  .ن.ن، ص.م -2
  .46عبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، ص : ينظر -3
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ما  نواع الثالث للداللة تشترك يف كون العقل جيد يف مجيعها عالقةالعرب حينما جعلوا األ
القاضي أما جتليها عند بورس فكامن يف تصوره . بني الدال واملدلول ينتقل ألجلها منه إليه

 أيضا االلتقاء  من جوانبو. العالمة إحالة ممثل على موضوع عرب مؤولبكون 
هي و .إيقونة، مؤشر، ورمز: إىل" املوضوع"اإلستراتيجية اليت اعتمدها بورس يف تفريع 

 اإلستراتيجية نفسها اليت متخض عنها القول بأن الداللة إما عقلية أو طبيعية أو وضعية؛ أي
املوضوع أو الدال واملمثل  الرابطة بنياعتماد االختالفات املوجودة يف العالقة أنه متّ 

وعليه فإنه ميكن القول بأن اإليقونة قد نتجت عن . كأساس للتفريع والتقسيم املدلولو
عالقة مشاة جيدها املؤول بني املمثل واملوضوع ينتقل من أجلها منه إليه، والشيء نفسه 
ميكن قوله خبصوص املؤشر والرمز الناجتني على التوايل عن العالقات السببية واللزومية 

النتيجة الطبيعية املترتبة عن اعتماد على هذا األساس تكون و. عةوعالقات العرف واملواض
يف تقسيم العالمة وتفريعها، هي التقاء أنواع الداللة عند العرب مع  هانفساإلستراتيجية 

  :  بعض العالمات اليت فرع بورس املوضوع إليها وذلك ما يوضحه الشكل اآليت

  

قائمة على عالقة كعالمة إيقونية االستعارة إذا ما استثنينا منها إن اإليقونة،         
، فيما نرى، عدم ومرد ذلك، ال جند ما يقابلها يف أنواع الدالالت عند العرب، املشاة
الوسائل التصويرية اليت تربز عالقة املشاة الدقيقة اليت ميكن أن تربط الدال تطور 
ألن مفهوم ذلك ؛ كليهما أما املؤشر فإنه يتسع ليشمل الداللة العقلية والطبيعية. واملدلول

املؤشر عند بورس بقدر ما هو دال على العالقة الطبيعية الناجتة عن إحداث طبيعة من 
 حتققاحتقق املدلول ) امحرار الوجه، تلبد السماء(حتقق الدال  معهاترط الطبائع اليت ال يش

، فإنه يدل على العالقة الذاتية الناجتة عن التالزم املطلق )اخلجل، هطول األمطار(مطلقا 

  الداللة الوضعية  لة الطبيعيةالدال  الداللة العقلية    الداللة عند العرب

  الرمـــز  املؤشـــــــــــر  اإليقونة  عالمات املوضوع 
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أما الرمز فيقابل، بصفة . 1وامتناع االفتكاك بينهما) النار(واملدلول ) الدخان( بني الدال
الوضعية ألن كليهما نتاج األعراف واملواضعات اليت انبثقت عنها خمتلف مباشرة، الداللة 

  .أشكال التواصل اإلنساين
بعد التعرض بإجياز شديد إىل أنواع الداللة املتداولة عند العرب القدامى، مث حماولة         

ساسية األقوالت من مجلة املاإليقونة، املؤشر، والرمز، اليت تعد حاليا : مقارنتها بعالمات
يفرضها سياق حبثنا  ةماهأسئلة  نعتقد بأن مثةيف الدراسات السيميائية احلديثة، املعتمدة 

لفظ، إشارة، خط، عقد، ونصبة، وأوجه : لبيان إىللالتقاء تقسيم اجلاحظ  ما أوجه: وهي
عقلية، طبيعية، ووضعية من جهة، وتصنيف بورس عالمات : افتراقه مع تصنيف الداللة إىل

  إيقونة، مؤشر، ورمز من جهة أخرى؟: وع إىلاملوض
مث من بعدهم بورس قد توصلوا،  ،العرب الذين أتوا بعد اجلاحظالعلماء إذا عرفنا أن 

باعتبار درجات التقدم احلضاري والرقي االجتماعي، إىل احتواء مجيع الكيفيات الدالة 
بق ذلك على أقسام وحصرها يف عدد جد حمدود من العالمات العامة والشاملة، فهل ينط

من مثل اإلشارة  ،أن تنفلت بعض أقسام البيان على أساس ذلك كله أال ميكنمث البيان؟ 
من دالالا الظاهرة إىل أخرى خفية جتعل من مفاهيمها أكثر اتساعا  ،واخلط والعقد

  ومشولية؟
ي الذبعض األسئلة اليت حناول اإلجابة عنها يف الصفحات اآلتية من هذا الفصل  ذهه

  .منهج يف تصنيف العالماتأقسام البيان عند اجلاحظ مبثابة  جتعل منفرضية ل اإثباتأردناه 
لعل أول العراقيل اليت تعترض سبيل الباحث الذي يروم دراسة أقسام البيان و        

أن اجلاحظ  والظاهر .، كيفية ترتيبها من أوهلا إىل آخرهاةوحتليل كل واحد منها على حد
مل يستقر يف النصوص اليت ذكر فيها تلك األقسام، باستثناء اللّفظ والنصبة اللذين جعلهما، 

ويبدو أن النص الذي ينبغي . ترتيبنفس العلى التوايل، يف املرتبة األوىل واألخرية، على 
تعرض يه الحيث مت ف ،"البيان والتبيني"الترتيب هو النص الثاين الوارد يف مسألة اعتماده يف 

                                                 
مدخل إىل : ، أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة"حول بعض املفاهيم واألبعاد: السيميوطيقا"سيزا قاسم، : ينظر -1

 .33السيميوطيقا، ص 
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 1د بعض الدارسنيااعتم وعلى الرغم من. ألقسام البيان بكثري من الشروح والتفاصيل
 الدالالت أصناف ومجيع": يقول حيث ،الترتيب الذي أورده أبو عثمان يف النص األول

 ،اإلشارة مث ،اللفظ :أوهلا ،تزيد وال تنقص ال أشياء مخسة لفظ وغري لفظ من املعاين على
، إال أن الدليل الذي اعتمدوا من أجله ذلك 2"نصبة وتسمى ،احلال مث ،اخلط مث ،العقد مث

كلما انتقلنا من قسم آلخر، يضعف، فيما " مث"الترتيب واملتمثل يف وجود حرف العطف 
نرى، أمام الطريقة اليت انتهجها اجلاحظ للربط بني تلك األقسام يف نصه الثاين؛ فزيادة 

، فإنه مل ينتقل، يف مرتني اثنتني، من قسم آلخر إال وذكر القسم "أما"بط اعلى استعماله الر
قد قلنا يف الداللة :" هلوقنلمس ذلك يف شرحه، و املرادالذي فرغ من شرحه والقسم 

وأما القول يف [...] قد قلنا يف الداللة باإلشارة، فأما اخلط[...] باللفظ، فأما اإلشارة
اللفظ، اإلشارة، : وعليه فإن الترتيب الذي نعتمده هو اآليت .3..."وأما النصبة[...] العقد 

  .اخلط،  العقد، وأخريا النصبة
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  .العالمة اللغوية املنطوقة والتواصل: املبحث األول
بعض يف يتقلّص اجلاحظ على معىن بعينه، فهو  ال يستقر اللفظ يف مؤلفات        

، ويتمدد، يف سياقات أخرى، 1الكلمة املفردةسياقات حىت ليمكن حصر داللته يف ال
، بل على نطق اإلنسان وكالمه اللذين 2ليصبح داال ال على اللفظ بصيغة اجلمع وحسب

 به يقوم الذي اجلوهر وهو ،اللفظ آلة هو الصوت"و .لن يكونا كذلك إال بظهور الصوت
 وال موزونا كالما وال لفظا اللسان حركات تكون ولن .التأليف يوجد وبه ،التقطيع
وعلى  .3"والتأليف بالتقطيع إال كالما احلروف تكون وال .الصوت بظهور إال منثورا

أقسام أساس هذا التعريف تبدو العالمة اللغوية املنطوقة مفهوما جامعا للفظ باعتباره أول 
: باستعمال عبارات وألفاظ عديدة أمهها هعن ر اجلاحظعبوقد  .البيان وأمهها على اإلطالق

  .6، واملنطق5املبين للجنس والنوع" البيان باللسان"، اللسان أو التركيب اإلضايف 4البيان
البيان "حظي اللّفظ أو العالمة اللغوية املنطوقة يف مؤلفات اجلاحظ عامة ويف         
ننتقل، يف تلك املؤلفات، من  ، باهتمام كبري وعناية جد خاصة، فال نكادةخاص" والتبيني

  .  أو تطرق لبعد من أبعادها  تلك العالمةقد أشار إىل املؤلفصفحة إىل أخرى إال ووجدنا 
أهم األسباب اليت من أجلها حظيت تلك العالمة مبثل ذلك االهتمام وتلك  من        

 وراهنة واكدة دائمة حاجة اللسان بيان إىل احلاجة"العناية، إدراك اجلاحظ، من جهة، بأن 
، وإدراكه، من جهة أخرى، أن العالمة اللغوية املنطوقة ميكنها أن تكون املثال 7"ثابِتة

                                                 
 . 180، ص 1احليوان، ج. 90، ص 1البيان التبيني، ج: ينظر  -1
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وقد الذي يحتذى به لفهم آلية اشتغال البيان عامة وباقي أقسامه بشكل خاص، نموذج وال
 مجيع شبهوا ملو ،اجتلبوها ومل اإلشارة ويف ،تكلفوه ومل العقد يف وقلنا":بين ذلك بقوله

 وشدة نفعه وعموم املنطق إىل احلاجة يف وقلنا .[...]بالبيان مسوه حىت ،اللسان ببيان ذلك
منه  املشتق هو وصار ،أصالً األشكال هذه وجلميع ،نفعاً أعم صار وكيف ،إليه احلاجة

  . 1"عليه واحملمول
كيف ال يوليها اجلاحظ ما سبق، كل مث إن العالمة اللغوية املنطوقة، زيادة على         

املتكلم واملعتزيل كامل اهتمامه وعنايته وهي اليت أضحت، يف عهده، وسيلة أساسية وأداة 
حمورية تقوم عليها اخلطابة واملناظرة اللّتني تعدان أهم األساليب اليت يعتمدها أصحاب امللل 

  .والنحل إلقناع املخاطَبني واستمالة قلوم وقمع اخلصوم وإفحامهم
ال ينظر اجلاحظ، من أجل ما سبق، إىل العالمة اللّغوية املنطوقة نظرة جمردة ومبعزل         

، وباعتبارها هلا عن شروط إنتاجها وتداوهلا وجناعتها، إنه ينظر إليها ساعة حتيني مستعمليها
هو فالكالم عنده، و ؛أيضا جهازا تتضافر لتشكيله واشتغاله عدة أنظمة لسانية وغري لسانية

املظهر العملي لوجود تلك العالمة ارد، ينجز بالضرورة يف سياق خاص جيب أن تراعى 
بعضها مرتبط بالناحية اللّغوية احملض، وأخرى باملتكلّم والسامع  فيه مجلة من العوامل،

  . 2واملقام وظروفه، وكل ما يقوم بني هذه العوامل من روابط وعالقات
النظرة اليت خص ا أبو عثمان العالمة اللغوية املنطوقة، مث ترتب عن مشولية قد و        

عن عدم تنظيم املادة الفكرية الغزيرة املتعلقة ا وفق قالب منهجي دقيق وواضح، أنْ 
تشعبت مسائلها وتداخلت حماورها، حىت إنّ الباحث ليجد عنتا شديدا إن هو رام اإلملام 

  .مبختلف قضاياها متعلق ائي ي رأبتفاصيلها وجزئياا أو الوقوف على 
وما قيل  بعد إلقاء نظرة سريعة على املادة املخصصة للعالمة اللّغوية املنطوقةولكن،         

ميكن القول بشكل شديد االختصار، إنّ حتليل اجلاحظ لتلك العالمة يبدأ من خبصوصها، 

                                                 
 .6 -5، ص ص 1احليوان، ج -1
 .185محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه و تطوره إىل القرن السادس، ص : ينظر -2



126 
 

جانبها الفيزيولوجي يف خضم الكشف عن طبيعتها الفيزيولوجية والفيزيائية، وقد أشار إىل 
 جهة وعلى اجلوف، من الصوت خروج"حديثه عن الكالم واللّسان، فالكالم عنده هو 

 فليس والصفة الصورة هذه غري على كان وما، والشفتني اللِّسان وإعمال احلروف تقطيع
 ،فيه الذي باهلواء الفم جوبة يف لسانهمىت أدار "مث إنّ اإلنسان، يضيف اجلاحظ،  ،1"بكالم
 جوبة يف صنعي"وأما اللّسان فإنه   2".الصوت حدثَ ،الفم جماع يحضره الذي والنفس
إدراك  وهذا. 3"أسنانه وباطنِ ،لَهاته ويف ،خارجه ويف الفم جوف يف الذي وهوائه الفمِ

، مث )اجلوف(واضح بأنّ العالمة اللّغوية املنطوقة تكون نتيجة خروج اهلواء من الرئتني 
  .مروره بأعضاء النطق، ليصل، يف األخري، إىل اللّسان والشفتني

واجلاحظ، زيادة على ما سبق، كان مييز متييزا واضحا بني الصوت اللّغوي الذي         
لتأليف، وباقي األصوات الصرفة واملصمتة اليت يصدرها هو نتاج عملييت التقطيع وا

 بظهور إال منثورا وال موزونا كالما وال لفظا ساناللّ حركات تكون لن"ألنه  ،اإلنسان
ومن األدلة األخرى اليت تبين . 4"والتأليف بالتقطيع إال كالما احلروف تكون وال الصوت

 صياحاً كان ما ،لك واملعاوِن ومعاملك صاحبك لصوت فهمك وأَبعد :"ذلك التمييز قوله
 من وعطْلٌ املفامهة، من بعيد وهو إالّ ذلك يكون وال خالصاً، ونداًء مصمتاً وصوتاً صرفاً،
  .5"الداللة
أما الطبيعة الفيزيائية للصوت عامة والصوت اللّغوي بشكل خاص فقد كشف         

 آخر جوهر بدخول إال جوهر من حيدث ال عرض، والصوت :"عنها أبو عثمان عندما قال
: مكانني من بد وال صاحبه، أحدمها صك قد جسمان وهناك إال حيدث أن وحمال عليه،
، وأوضح مما سبق فإن "املصطكني بني هواء من بد وال. إليه آل ومكان عنه، زال مكان

 كما ،الصوت جيري"حدوث الصوت، يف تصوره، يكون نتيجة تضاغط اهلواء، حبيث 
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 أو ،الضغط قدر علَى صوت اهلواُء تضاغَطَ ومىت .بالنفخ القصبة يف الصوت الزامر يجري
  1".الثّقب قدر على

البحث عن سر تفاهم عملية تشريح العالمة اللّغوية املنطوقة عملية دخل يف تو        
السنن املشترك اجلاحظ أدرك متام اإلدراك مسألة كون املتخاطبني من عدمه، ويبدو أنّ 

وال أدلّ، يقول محادي صمود، على حدة وعيه . ومعرفة أصل الوضع مها السر يف ذلك
ذه القضية من موقفه العلمي واملوضوعي من اللغات األجنبية، وذلك حني أول مفهوما 

فهم لتباين السنة بني املتكلم الرطانة والطمطمة تأويال خاصا رادا إيامها إىل عدم ال
 من أخرجته إمنا كنت فإن ،العرب كالم وكذلك":حيث يقول يف نص مطول  .2والسامع

ه وزعمت ،البيان حدفهم مل ألنك مبنطقٍ ليس أنعنه ت، تفهم ال أيضاً فأنت كالم ةعام 
 ذلك أنّ تزعم أن من متتنِع ال فإنك وطَمطمةً رطانةً كالمهم مسيت إن وأنت ؛األمم

 أن هلم فجائز ،ومنطقَك كالمك يفهمون ال أيضاً األمم وعامة ،ومنطقُهم كالمهم
 لتفامههم إالّ ومنطقاً بياناً منهم الكالم ذلك صار وهل .واملنطق البيان من كالمك يخرِجوا
  3."وفمٍ لسان من خرج مؤلّفاً صوتاً كان ذلك وألنّ ،بعض إىل بعضهم حاجةَ
عام يحلُّ به التشفري الذي يطبع العالمة ما هو مث إن السنن، عند اجلاحظ، منها         

أو حبسب تعبريه الكالم املبسوط، وهو سنن يشترك يف امتالكه مجيع  ،اللّغوية العادية
على فئات  احكر يكونسنن خاص أو مقصور ما هو الناطقني باللّغة الواحدة، ومنها 

اعية دون أخرى، ومثال ذلك اللّهجات املهنية واملصطلحات اليت يستحدثها العلماء اجتم
 4ومثال. للتعبري عن مفاهيمهم ومستجدات ختصصام) اللغة(داخل االصطالح األكرب 

 خطباء مجيعِ على قرأته لو ،االسم ذا وسم قد الذي املنطق كتاب أنَّ ترى أال:"ذلك قوله
 ،عريب وهو ،يدور كالم إقليدس كتاب ويف ،أكثره فهموا ملا ،األعراب وبلغاِء األمصار
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 ألنه ،تعليمه يريد من يفهمه أن ميكن وال ،فهمه ملا اخلطباء بعض مسعه ولو ،صفِّي وقد
 مجيع من استخرِج الذي املنطقي اللفظ وتعود ،األمر جهةَ عرف قد يكون أن إىل حيتاج
  . 1"الكالم
ويرتبط حبديثنا عن فكرة السنن اخلاص، حديث اجلاحظ املتشعب عن املقاييس         

عنده، فلكي ترتقي العالمات اللغوية املنطوقة إىل مرتلة  األساسية احملددة ملفهوم البالغة
بالبليغ أو اخلطيب أو املتكلّم جيب أن تكون تلك  مستعملهاالبالغة، ويوصف، من مثّ، 

 ينبغي:"وقد أمجل اجلاحظ ذلك قائال. 2ار املعاين واملقامات واملخاطَبنيالعالمات على أقد
 ،احلاالت أقدار وبني ،املستمعني أقدار وبني بينها ويوازن ،املعاين أقدار يعرف أن للمتكلم
 الكالم أقدار يقسم حىت ،مقاما ذلك من حالة ولكل ،كالما ذلك من طبقة لكل فيجعل
 أقدار على املستمعني وأقدار ،املقامات أقدار على املعاين أقدار ويقسم ،املعاين أقدار على
  .3"احلاالت تلك

يفهم من نص اجلاحظ السابق أن بالغة العالمة اللغوية املنطوقة، فضال عن عدم         
اخلصائص الذاتية للعالمة، ليست مطلقة وال ثابتة، وال مجلة معظم عناصرها يف  احنصار
 إذ؛ 4يف قوائم ائية تصلح لكل موضع ومقام، إا نسبية ومتحولةضبطها، من مث،  ميكن

ميكن أن ترتقي العالمة يف مقام من املقامات إىل أعلى درجات البالغة، لكن إن هي نقلت 
آخر غري مشاكل له، فإن حسنها وبالغتها سينقلبان إىل أقصى مقام إىل  ذلك املقام من

 الذي الصوابِ كلَّ أصاب وقد" .العكسكذلك هو درجات الشناعة واالستهجان، و
ومن أحسن أمثلة نسبية  تلك املقاييس وحتوهلا، إخراج اجلاحظ . 5"مقال مقَامٍ لكُلِّ: قال

جعل العي، اخلطل، اإلطناب، واإلجياز، من االعتبارات الكمية، و: مفاهيم كثرية من مثل
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ملتلفظ ا ألقدار املعاين واملقامات عدم موافقة العالمة امرهونة مبسألة الوقوع فيها مسألة 
 ،فظواللّ احلروف عدد قلَّةُ به يعنى ليس واإلجياز":وقد أشار إىل ذلك بقوله  .واملخاطَبني

 وكذلك ،أوجز فقد طُومارٍ بطن يسع فيما عليه أتى من الكالم من الباب يكونُ وقد
 يف يكتفي وهو يردد وال ،إلغالقه سبباً يكون ال ما بقدرِ حيذف أن له ينبغي وإنما ،اإلطالة
  . 1"اخلطل فهو املقدار عن فضل فَما ،بشطره اإلفهام
إنه ميكن، زيادة على ما سبق، أن نفهم من تعقيب اجلاحظ على كالم العتايب         
، أن 2"بليغ فهو ،استعانة وال حبسة وال إعادة غري من حاجته أفهمك من كل:"قال حينما

 إخضاعاملقياس البالغي العام الذي تدور يف فلكه معظم املقاييس املشار إليها آنفا، هو 
العالمة اللغوية املنطوقة للقواعد الصرفية والنحوية والتركيبية اليت يقوم عليها كالم العرب 

 الفصاحة جعل القائل معىن يفهم السامع يكون أن البالغة أن زعم فمن. "الفصحاء
[...] بيانا وكله سواء كله واملعرب وامللحون واإلبانة واإلغالق والصواب واخلطأ واللكنة
  .3"الفصحاء كالم جمرى على حاجتك العرب إفهامك ايبالعت عىن وإمنا

واالستثناء الطريف الذي نود أن نشري إليه، وحنن يف سياق احلديث عن ضرورة         
موافقة العالمة اللغوية لكالم العرب الفصحاء كمقياس بالغي عام، أن العالمة اللغوية 
املنطوقة إن أُخضعت يف بعض األجناس األدبية، من مثل الطرافة والنكتة والنادرة، إىل 

الصحيحة، فإا ستفقد معظم خصائصها البالغية، وسوف لن تتحقق، من القواعد اللغوية 
بالغة "أن  يعينمث، األهداف واملقاصد املسطّرة من وراء ورودها على هيئات خمصوصة؛ ما 

 مسعت إذا"فـ. 4"بعض األجناس األدبية تكمن يف خروجها عن قوانني البالغة والفصاحة
 فيها تستعمل وأن فإياك ،∗والطغام احلشوة ملح من وملحة ،العوام نوادر من بنادرة
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 من وخيرجها ا اإلمتاع يفسد ذلك إنف [...] حسنا لفظا هلا تتخري أن أو ،اإلعراب
  .1"هلا واستمالحهم استطابتهم إياها ويذهب له أريدت الذي ومن صورا
يقود احلديث عن بالغة العالمة اللغوية املنطوقة واملقاييس الواجب توفرها لعدها         

بالتشويهات املختلفة اليت تشوب تلك  ةاهتمام اجلاحظ البالغالتنويه بدرجة كذلك، إىل 
 جراء العيوب اليت تعتري جهاز النطق اإلنساين، أوإما جراء ذلك والعالمة ساعة تلفظها، 

األخطاء اخلاصة بتحريك حروف الكلمات بالضم أو الفتح أو الكسر أو اجلزم،  الوقوع يف
  :2ومن أهم تلك التشويهات نذكر. أو نتيجة اضطراب احلالة النفسية للخطيب أو املتكلم

   .وهي الثقل الذي مينع من البيان: احلبسة -
حبرف آخر، وأهم أن يقوم املتكلم بإبدال احلرف األصلي يف الكلمة  وهي: اللّثغـة -

  .القاف، السني، الالم، والراء: احلروف اليت تدخلها اللثغة حسب إحصاء اجلاحظ هي
  .وهي إدخال بعض حروف العجم يف حروف العرب: اللكنة -
  .وهو اخلطأ يف حتريك حروف الكلمات: اللحن -

ال شك أن التشويهات اليت تعتري العالمة ساعة تلفّظها، تؤدي إىل احلطّ من         
قيمتها البالغية وفعاليتها التواصلية، وتزيح، من مث، عن منتج تلك العالمات صفة البليغ 

وب أن خيلو ؤوال أدل على استهجان تلك التشويهات، وسعي اخلطباء الد. واخلطيب
، من النادرة 3"إعطاء احلروف حقوقها من الفصاحة"ديد علىكالمهم منها، وحرصهم الش

اليت أوردها اجلاحظ خبصوص كيفية جتاوز واصل بن عطاء اللّثغة الشنيعة اليت كانت 
تشوب نطقه بأن كابد وناضل حىت أسقط حرف الراء من منطقه وكالمه، وأخرج منهما 

  .4مجيع الكلمات اليت يوجد فيها ذلك احلرف
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سائل األخرى اليت أفرزا مقاييس اجلاحظ البالغية العائدة معظمها إىل من امل        
. مراعاة خمتلف األقدار، مسألة التفاوت يف استخدام العالمة اللغوية املنطوقةاحلرص على 

 ،اجلزل :الكالم فمن ،طبقات يف أنفسهم الناس أن كما ،طبقات يف الناس كالم:"فـ
 وبكل ،عريب وكله ،والثقيل ،واخلفيف ،والسميح ،والقبيح ،واحلسن ،واملليح ،والسخيف

  . 1" وتعايبوا متادحوا قد وبكل ،تكلموا قد
ن استخدام تلك العالمة يرتقي إ، بصفة عامةميكن القول يف هذا الشأن بالذات و        

واملألوف الذي االجتماعي العادي  االستخداموالعام هو . من عام إىل خاص إىل أخص
ينفذ منها إىل "ع ـما جيعل السام ،العالمة اللغوية جمردة من كل قصد فين تكون فيه

كون ذلك االستخدام، كما هو مستفاد من نصوص  ؛2"املدلول وال يشعر حباجز الدال
 الفهم هو إمنا والسامع القائل جيرى اليت إليها ةـالغايمدار األمر و"، يكون فيه اجلاحظ
   .3"واإلفهام
الذي تشي به صنعة األديب  مايلواجلفين الستخدام االستخدام اخلاص فهو اال وأما        

طول تأمل الصياغة، واهليئة  متوقفا على ما يصاحبه مناليت جتعل العبور إىل معانيه، 
. املخصوصة اليت أخرجت ا تلك املعاين، مث الرباعة يف اختيار األلفاظ والتأليف بينها

 وسهولة ،اللفظ وختير ،الوزن إقامة يف"مثال، إمنا هو يف  فاحلسن كل احلسن، يف الشعر
 من وضرب ،صناعةٌ الشعر فإمنا ،السبك وجودة الطبع صحة ويف ،املاء وكثرة ،املخرج
   .4"التصوير من وجنس ،النسج
أقصى درجات  ، وهو االستخدام األخص،يف كالم اهللاويبلغ ذلك االستخدام         

وقد أشار اجلاحظ إىل ذلك . معجزا توظيفاعز وجل العالمة اللغوية  توظيفهاالرتقاء، ب
 يقول أن ألسنتهم على وجيري طبائعهم، يف يتهيأ كان قد الناس أن ترى أال ":حينما قال
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 الوكيل، ونعم اهللا وحسبنا اهللا، وربنا توكلنا، اهللا وعلى هللا، وإنا هللا، احلمد: منهم رجل
 هذا من يؤلف أن الناس أنطق أراد ولو جمتمع؛ غري متفرق أنه غري القرآن، يف كله وهذا

 قدر ملا وخمرجه وتأليفه وطبعه، القرآن نظم على قصرية، أو طويلة واحدة، سورة الضرب
 . 1" عدنان بن ومعد قحطان جبميع استعان ولو عليه،

تفاوت استخدام العالمة اللغوية مسألة ، بصريح العبارة، اجلاحظولئن مل يذكر         
األوصاف والنعوت اليت  فإنوارتقائه وفق الصورة اليت رمسنا شيء من تفاصيلها منذ حني، 

ما سلّخص ا البيان باللسان وطرائق تعبريه عنه ترسم، إن نظرنا فيما جيمعها ويفرقها، 
. ، وسطى، وقصوىدنيا: ثالثتربز فيه تلك االستخدامات على شكل درجات تدرجيا 

وحتيل الدرجة الدنيا إىل االستخدام العادي واملألوف، وتكوا كل التعابري اليت يذكر فيها 
اجلاحظ بيان اللسان، أو يشري إليه بشكل من األشكال من دون أدىن التفات إىل الشكل أو 

  . 2إليه أية صفة من صفات احلسن أو القبحإضافة الصياغة، ومن دون  كيفية
إن الدرجة الوسطى اليت توافق استخدام العالمة اللغوية املنطوقة استخداما فنيا         

على عكس ما سبق، تعابري ال يتجه فيها اهتمام اجلاحظ حنو الوظائف ومجاليا تشكّلها، 
التواصلية واإلقناعية للعالمة بقدر اجتاهه حنو احلسن واحلالوة والطالوة والديباجة الكرمية 

  . 3جيب الذي يصاحب أداء تلك الوظائفوالرونق الع
ما جتدر اإلشارة إليه، وحنن يف سياق احلديث عن االستخدام الفين للعالمة اللغوية،         
براز تعلق اجلاحظ وشغفه باللفظ يف ذلك االستخدام، ال يعين القول أو التسليم إلأن سعينا 

لشكل دون املضمون، والتسليم، من مث، بأن اجلاحظ من أنصار لبأن املزية فيه إمنا هي 
اللّفظ، فمقارنة بسيطة بني النصوص اليت خصصها هلذا الغرض، تكشف، فيما يبدو، أن 

                                                 
 .229، ص 3رسالة حجج النبوة، جالرسائل،  -1
الرسائل، من رسالة كتمان السر وحفظ اللسان،  .186، ص 1البيان والتبيني، ج. 48 -42 :ص، 1احليوان،ج: ينظر -2
 .142، ص 1ج
؛ 234، ص 2؛ ج288، ص 1احليوان، ج. 405، ص 3؛ ج222-176-165 -42: ، ص1البيان والتبيني، ج: ينظر -3
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 من البلغاء وشر:"وال أدل على ما نقول من قوله . 1تعلّقه باملعىن ال يقلّ عن تعلقه باللّفظ
 صار حىت االسم، بذلك وشغفاً اللفظ، لذلك اًعشق املعىن، يهيئ أن قبل املعىن رسم هيأ
  .2"إلزاقاً به ويلزقه جراً، املعىن إليه جير

حتيل الدرجة القصوى يف سلّمنا السابق إىل استخدام العالمة اللغوية استخداما        
خبري، ومن التعابري اليت يستعني ا اجلاحظ لإلشارة إىل صفة  معجزا صادرا من لدن حكيم

 والنثر البحث واختالف النظم، فروق يعرف فليس :"الدرجة قوله تلكاإلعجاز اليت تطبع 
 واخلطب املنثور، من واملزدوج األسجاع، من واملخمس الرجز، من القصيد عرف من إال
 صفة هو الذي العجز من ارتفاعه، جيوز الذي العارض العجز يعرف وحىت الرسائل، من
 يكتفي ال مث الكالم لسائر القرآن نظم مباينة عرف التأليف صنوف عرف فإذا .الذات يف

 العجز يف واحد حكم البشر حكم وأن مثله، عن أمثاله وعجز عجزه يعرف حىت بذلك
  .3"العارض العجز يف تفاوتوا وإن الطبيعي،

فضال عن إدراكه لتفاوت استخدام العالمة اللغوية وفق الصورة اليت  ،إن اجلاحظ        
بني  اواضح امتييز، قد أدرك بعدا آخر لذلك التفاوت بأن ميز رمسنا بعض تفاصيلها آنفا
أو على غري ما تعنيه يف أصل  على ااز واستخدامها على احلقيقة، استخدام العالمة اللغوية

  . الوضع واللغة
أساليب الكالم  ال يكتسح ،كما يتصوره أبو عثمان فالعدول عن أصل الوضع،        

، حيث يقول خبصوص الكلمات املفردةإىل حىت  ميتدبل  فقط عجزةاملفنية والعادية وال
 :يقول جالله جل وهو ،جائر غري عادل عندنا وهو ،اهللا كالم يف نظرنا فإذا:"النوع األول

﴿ مص كْمب يمع ملُونَ الَ فَهقعم علمنا ﴾يقد كانوا وافرين، غري منقوصني كانوا لو أ 
 به ذلك يليق ال كان فإذا. ظامل جائر يطيقون ال ما لعباده واملكلف يطيقون، ال ما كلفوا
 الواجب صار كذلك، كانوا وإذا. منقوصني وال عاجزين غري وافرين كانوا قد أم علمنا

                                                 
 .274محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب أسسه و تطوره إىل القرن السادس، ص  -1
 .41، ص 3الرسائل، من رسالة املعلمني، ج -2
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 يعقلون وال وصم عمي هم: وقلنا عليه واحملمول األصل وندع وااز، بالفرع حنكم أن
 جاءتنا: -أيضاً -يقولون وقد[...] يعقل ال من عمل وعملوا وتصاموا تعاموا أم على

  .1"ووجهها وناحيتها السماء شق من املطر به يكون الذي الغيم يريدون إمنا وهم السماء،
وأما العدول عن أصل الوضع يف الكلمات املفردة فقد أطلق عليه اجلاحظ، يف أكثر         

 وإنما ،الغائط اإلنسان رجيع مسوا وكما:"، ومن ذلك قوله ∗من موضع، اسم الكناية
 ،العذرة ومنه. للستر احلاجة قضاَء أرادوا إذا فيها ينحدرون كانوا اليت البطون الغيطان
 يف والزبل النجو إلقاؤهم طال ملا ولكن ،العذرات هي ةـواألفني ،الفناُء العذرة وإنما
: النجو هـومن [...]به رميت الذي املكان باسم ،ا رموا اليت األشياء تلك مسيت ،أفنيتهم
 من االرتفاع: والنجو. بنجوة تستر احلاجة قضاَء أراد إذا كان الرجل أنّ وذلك
 وهي النخل من ةُـالقطع احلش وإنما احلُش إىل[...] ذهب: واـوقال [...]األرض
 أن من هرباً ذلك كلّ النخل من بعيداً كان وإن احلش املتوضأ فسموا [...] احلشان
 وغائط وزِبل وبراز رجيع[...] من سواه شيٍء وكل اخلرُء، االسم ألنَّ خلَرِء، ذهب يقولوا
  . 2" كناية فكله

الذي إن قورن باملادة اليت اشتغل عليها فإنه ال ميكن أن  ،نستنتج من هذا العرض        
، وبالتايل للتعبري عن أول أقسام البيان" اللّفظ"يوصف إال بشديد االختصار، أن استعمال 

أهم األمناط التواصلية على اإلطالق، إمنا هو استعمال مقصود وغاية يف الدقة؛ فزيادة على 
وكذا ما على الوحدة األساسية والضرورية اليت ال بد من توفرها لتشكل اللّغة،  هإحالت

                                                 
 .16-15، ص ص 4، رسالة الرد على املشبهة، جالرسائل -1
ال يستعمل اجلاحظ الكناية للداللة على العدول عن أصل الوضع يف الكلمة املفردة فقط، بل يستعملها أيضا للداللة  - ∗

 شديد عدو هذا:"عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر وقال:"ومن ذلك قوله. على الكناية كما حددها البالغيون املتأخرون
ما  :قالوا الشديدة العداوة يف املثل ضربت إذا والعرب .كناية بأحسن هلم، التعرض عن ترى كما فنهى". سلبه قليل كلبه،
. حسل أيب وبغض تركي عداوة  مفرقي شاب ما بعد منه تبدلت :علفة بن عقيل بن عملس قال .والديلم الترك إال هم

بوالعرب تقول. وأبو حسل هو الض ":من ضب مناقب الترك،  الرسائل، رسالة :ينظر". ؛ ألنه يأكل أوالده"هو أعق
 .76، ص 1ج
 .295، ص 5ن، ج.م: ينظر أيضا .333- 332، ص ص 1احليوان، ج -2



135 
 

 ينيحتيتم عربمها وسيلتني باعتبارمها بني النطق والكتابة  بواسطتهمتييز واضح أُحدث من 
هو ، الذي جوهره تقطيع احلروف وتأليفها، "اللّفظ"فإن زيادة على كل هذا تلك اللّغة، 

الذي يفترق عنده، على التوايل، النطق اإلنساين والصوت اللّغوي عن  مبثابة احلد األدىن
  .النطق احليواين وبقية األصوات اليت نعتها اجلاحظ باملصمتة تارة والصرفة تارة أخرى

، كما توحي به تسميته، على الكلمة "اللفظ"اقتصار حتليل ذكره ال يعين ما سبق         
اجلاحظ من أدىن مستويات اللّغة اليت أدرك فيها طبائع  ميتد عند بل إنه، حسباملفردة ف

الصوت الفيزيولوجية والفيزيائية، إىل أقصى مستوياا اليت ال ينظر منها إىل الفعل اللغوي 
  .املنطوق إال وهو مرتبط إما بالقائل أو السامع  أو املقام أو جبميعهم

أرقى املستويات  حولعمله  علإن اجلاحظ، زيادة على ما سبق ذكره، ال جي         
ق جمرد التواصل أو إفهام احلاجة يقتسهم يف حتعلى إبراز الشروط اليت مقتصرا اللغوية 

بشكل خاص، عن األقدار واملقاييس اليت جتعل و من خالل كل ذلكوتفهمها، إنه يبحث 
   .من الفعل اللغوي املنطوق يرتقي إىل أقصى درجات الفعالية واحلسن واجلودة
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  .من اإلشارة اجلسدية إىل السنن الثقايف: املبحث الثاين
بادئ ذي بدء إىل أن اجلاحظ، يف بعض السياقات، ال يستعمل  جتدر اإلشارة        

مصطلح اإلشارة للداللة على ثاين أقسام البيان، إنه يستعريه ليدل به على األسلوب 
ومن تلك السياقات قوله  التعبريي اللّفظي الذي يشار فيه باللّفظ القليل إىل املعاين الكثرية،

 إذا ،وتعاىل تبارك اللّه ورأينا:"ئيل يف القرآنخبصوص كيفية خماطبة العرب وبين إسرا
 خاطَب وإذا ،واحلذف والوحي اإلشارة مخرج الكالم أخرج ،واَألعراب العرب خاطب

  .1"الكالم يف وزاد مبسوطاً جعلَه ،عنهم حكَى أو إسرائيل بين
ية من جهة، داجلسيبدو أن استعمال اجلاحظ لفظ اإلشارة مبعىن احلركة واإلمياءة و        

واستعماله مبعىن اللفظ القليل الدال على املعاين الكثرية من جهة أخرى، ال يتوقف عند 
 أي أن مثة  ؛تساوي بعض اجلوانب املعنويةدرجة إىل  اهحدود االشتراك اللفظي، بل يتعد

كة القلة حر تشملو. الكثرة/القلة:ثنائية ضدية هي هاكمحتيف آلية االشتغال اليت  ااتفاق
هماا الكثرة فتشمل املعىن الكثري الناتج عناجلارحة واللفظ القليل، أم.    

إذا عدنا إىل مفهوم اإلشارة باعتبارها قسما ثانيا من أقسام البيان، فإنه باإلمكان         
املشار إليه العائد إىل قسم اللفظ ا تتشكل يف مؤلفات اجلاحظ، باستثناء املعىن إالقول 

فاإلشارة تدل، يف بعض السياقات، على كل احلركات  :الثة معان رئيسيةآنفا، عرب ث
وحتيل يف سياقات أخرى على  ،ية املصاحبة لعملية التلفّظ واملساعدة على التبليغداجلس

لتصبح اإلشارة، يف اجلزء الثالث  ،ية غري مصاحبة لتلك العمليةدحركات أو أوضاع جس
بل إا تدل  ؛وال حبركاته دغري مرتبطة باجلس" باب العصا:"املوسوم" البيان والتبيني"من 

. فيه على خمتلف أشكال التعبري االجتماعي والثقايف من مثل محل العصا وطريقة اللباس
إشارة : ة اليت تتفرع إىليداإلشارة اجلس: م اإلشارة إىل منطني كبريين مهايقسميكن توعليه 

  . ثقافيةكعالمة واإلشارة . مصاحبة للفظ وأخرى غري مصاحبة له
  

                                                 
 .94، ص 1احليوان، ج -1
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  :يةداإلشارة اجلس -1

  : اإلشارة املصاحبة للفظ .أ

 حتريك ،الشفاه يلُّ ،األجفان كسر ،احلواجبِ رفْعاليد والرأس،  حركة: من أمثلتها        
بشكل خاص كامل  اجلاحظاملتكلمون عامة وأوالها وقد  1.الوجه جلدة وقبض ،األعناق
 ملّح أبو عثمان إىل ذلك تلميحا حني قال معتذرا عن عدم تفسريه حيثة، عنايوال االهتمام
ويبدو،  2".ولوال أن تفسري هذه الكلمة يدخل يف باب صناعة الكالم لفسرا لكم:"إياها

ظهورها الدائم  ينحصر فحسب يفاالهتمام باإلشارة املصاحبة للّفظ ال  مردمما سبق، أن 
وثاقة ارتباطها باخلطابة واملناظرة يف جبنب اللفظ كأبرز األمناط التواصلية وأجنعها، أو 

بل تتعدى اإلشارة كأهم أفانني القول اليت يعتمدها املتكلمون لإلقناع واستمالة القلوب، 
اييس البالغية املسامهة يف جناح اخلطيب يف خطبته أو املتكلم يف مقياسا من املق ذلك لتصري

كالمه؛ فاستعمال اإلشارة جبنب اللفظ، والعمل على حسن توظيفها أثناء الكالم سيؤدي، 
 أوضح الداللة كانت كلما"فـ ،حسب اجلاحظ، إىل إحراز أكرب قدر من النجاعة واملنفعة

حسن اإلشارة باليد "مث إن  3".وأجنع أنفع كان ،وأنور أبني اإلشارة وكانت ،وأفصح
   4".والرأس من متام حسن البيان باللسان

أال ميكن القول خالف ما سبق، إن االستعانة باإلشارة أثناء التواصل بالكالم، إمنا          
هو ضرب من العي، وداللة على فقر معجم املتكلّم اللغوي، وعجز كذلك عن امتالك 

  ر على خلع حجاب املعىن املراد تثبيته يف ذهن املستمع؟ اللفظ البليغ القاد
 اإلشارة أن ظن من خطأ علىدلّل اجلاحظ، يف أكثر من موضع وبطرق متنوعة،         

مثال، الذي كان إذا نازع ∗فهذا أبو مشر امتالك اللفظ البليغ، عن عجز ن استعماهلاوأ عي ،
كأن كالمه، يضيف اجلاحظ، خيرج من صدع ومل حيرك أية جارحة من جوارحه، 
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غريه، واحلكم، من  يستعان به علىأنه ليس من املنطق أن كل ذلك دف إثبات صخرة، 
، قد أثبت عكس ما ادعى حني مرادهوالعجز عن بلوغ  لفقرمث، على صاحب اإلشارة با

  .1يه وحلّ حبوتهاضطره إبراهيم بن سيار النظام باحلجة والزيادة يف املسألة حىت حرك يد
ومن األدلة األخرى اليت ساقها اجلاحظ للتأكيد بأن الصواب أثناء الكالم إمنا يف          

مصاحبة اإلشارة للفظ، ما أورده خبصوص أكرب خطباء العرب وبلغائهم الذين كانوا إذا 
وكمثال على أولئك تكلّموا استعملوا اإلشارة واستثمروها الستجالء املعىن وإفهامه، 

 مجع قد ،الناس أنطق حيىي بن جعفر كان:"على لسان مثامة بن أشرس هقولاخلطباء والبلغاء 
 ناطق األرض يف كان ولو ،اإلعادة عن يغنيه اوإفهام ،واحلالوة واجلزالة والتمهل اهلدوء
  2".اإلعادة عن استغىن كما اإلشارة، عن جعفر الستغىن اإلشارة عن مبنطقه يستغين
ية املصاحبة للفظ عند حدود نفي دمل يتوقف عمل اجلاحظ خبصوص اإلشارة اجلس        

التأكيد على أن بيان اللّسان ال يكون أحسن وال أجنع كذا العي عن صاحب اإلشارة، و
تشخيص الدور اإلجيايب الذي  حد بل بلغوال أنفع إال وختلّلته إشارات اليدين والرأس، 

اقتراا باللفظ،  املتأتية عنالفائدة الزائدة مقدار التواصل، وإظهار  تؤديه اإلشارة أثناء
ولعل أهم النصوص اليت كشف فيها عن ذلك الدور . يف حال االستغناء عنها الضائعةو

  :وتلك الفائدة الزائدة قوله
 ما أكثر وما ،عنه هي الترمجان ونعم ،له هي العون ونعم شريكان، واللفظ واإلشارة" -

  3."اللفظ عن تنوب
 احلركات ضروب ففوقوا ،وتقطيعه كالمه أقسام على ويده برأسه يشري قد واملتكلم" -

 ثلثا لذهب رأسه حركة نعوم يده بضتقُ ولو ،املعاين وضروب األلفاظ ضروب على
  .4"كالمه

                                                 
 .63، ص 1ج البيان والتبيني،: ينظر -1
 .71 ن، ص.م -2
 .55، ص 1ج ن،.م -3
 .445، ص 3ن، ج.م -4



139 
 

  .1"البتة الباب هذا وجلهلوا ،اخلاص خاص معىن الناس يتفاهم مل اإلشارة ولوال" -
اليت ميكن استنباطها من  ية املصاحبة للّفظدمن مجلة وظائف اإلشارة اجلس        

إشارات اليدين، وحركات الرأس، وخمتلف  لدى توظيفهاملتكلم  قدرة، السابقةالنصوص 
مضاعفة قنوات بثّ اخلطاب واستقباله، ومضاعفة، من مث، حظوظ فهمه على  تعابري الوجه

واإلشارة، زيادة على ذلك، تكون للفظ عونا وترمجانا ونائبا  .يف املقام األول وإفهامه
  :ألا
  .رسم يف اهلواءالفائقة على  ةقدر بفضل ما فيها منظالل معانيه  بسطتشرحه وتدعمه ب -
تعوضه وحتل حملّه وجترب نقصه يف املواضع اليت حيس فيها املتكلّم إما بعجز اللّغة عن محل  -

إحساسه بعدم استيعاب السامع لدالالت ألفاظه ومفرداته، أو لدى املعىن والتعبري عنه، أو 
  .يف املقامات اليت يكون فيها استعمال اللفظ املناسب سببا لإلحراج واخلجل

تعلّق على أفكار الغري اليت يظهرها املتكلّم باللّفظ، وتفصح عن مواقفه منها إما تأكيدا  -
  .ية يف بعض األحيانوإعجابا، أو رفضا واستنكارا، أو حىت سخر

 اسم ال" وهو عند اجلاحظ ذلك املعىن الذي. متتزج مع اللفظ للتعبري عن خاص اخلاص -
شبيه ، يضيف اجلاحظ، خاص اخلاص، و2"امساً باللفظ املقرونة اإلشارة جتعل أن إال له

   3".ونتائجها والطعوم ،واألراييح ،األلوان تراكيب"باملعاين املستخلصة من 
  . ، وحتفّز اللّفظ الذي يناسبها على االنبثاق واالنثيالومتنحها انطالقة فعليةجتلب األفكار  -
   :اإلشارة غري املصاحبة للفظ. ب

دف التواصل ة اليت يلجأ إليها اإلنسان ـتشمل كل اإلشارات اإلرادية والقصدي        
أبرز ما مييزها أا ليست نظاما و ه،ـه أحاسيسه وخلجات نفسـإبالغ وأالناظر  مع

نظاما خاصا ذا جهاز منفصل عن جهاز " إا تكون لنفسهابل تواصليا ثانويا تابعا للفظ، 

                                                 
 .56، ص 1البيان والتبيني، ج -1
 .263 -262، ص ص  1الرسائل، من رسالة اجلد واهلزل، ج -2
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فهي بذلك لغة أخرى تشبه اللغة املنطوقة يف جوهرها التواصلي، وختتلف عنها يف  1."النطق
على  تجسيدهاعتمد ليطوقة الوسائل واألدوات اليت حتين عربها؛ أي أنه إذا كانت اللغة املن

اشتغاهلا مبختلف احلركات لقيامها و يستعاناللّفظ وحاسة السمع، فإن اللغة اإلشارية 
حاسة البصر من عرب واإلمياءات واهليئات الصادرة عن جسم املرسل وجوارحه امللتقطة 

 ،واحد بصنف البيان من هلم يرض مل مثَّ" :مشريا إىل ذلكأبو عثمان  يقولوجهة املتلقي، 
 ورتب األقسام قسم مثَّ[...]  يخف ومل وأظهر ،يقلِّل ومل وكثَّر ،يفرق ومل ذلك جمع بل

   2".للناظر اإلشارةَ وجعل ،للسامع اللفظَ فجعل ،املوجودات وحصل ،احملسوسات
وملا جعل سبحانه وتعاىل اإلشارة للناظر، فإن فعاليتها كأداة تواصل تربز أكثر يف         

احلاالت اليت يعجز فيها الصوت عن بلوغ األذن لتباعد املتخاطبني، أو نتيجة الضوضاء 
 ومنع ،وغًى صارت األصوات كثُرت مىت"وكثرة األصوات واختالطها على السامع، ألنه 

 مبلغ من أبعد اإلشارة ومبلغ:"مستنتجايقول اجلاحظ لذلك و .3"الفهم من بعضاً بعضها
  4."اإلشارة فيه تتقدم باب أيضا فهذا .الصوت
األخرى اليت تتقدم فيها اإلشارة اللّفظ، ما ذكره اجلاحظ عن فعاليتها  املظاهرمن         

عن الغري وإيصاله إىل  طابالتواصلية اليت تبلغ ذروا يف املقامات اليت تستدعي إخفاء اخل
 من ذلك وغري واحلاجب بالطرف اإلشارة ويف:" يف متام السرية، ويقول يف ذلك املعين

 اجلليس من وخيفوا ،بعض من الناس يسرها أمور يف حاضرة ومعونة ،كبري مرفق اجلوارح
   5".اجلليس وغري

 فإنلغة خاصة ا، املختلفة جوارح اإلنسان  إمكانية امتالكلئن أدرك اجلاحظ         
ألن أقلّ ما ذلك ، هي لغة العيون، اجلوارحتلك  جمموعاللّغة األكثر استقطابا الهتمامه من 

                                                 
 .127إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص  -1
 .45، ص 1احليوان، ج -2
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، أا تستطيع ∗إىل أبيات الشعر اليت أوردها ذا اخلصوص اميكن أن تعبر عنه العني، استناد
السعادة والضيافة أن تعوض، بوضعية خمصوصة واحدة، مجيع العبارات اللّغوية الدالة على 

والترحاب، كما ميكنها أن جتسد التفاعل بني فردين، وختلع احلُجب عن الضمري وتظهر 
فلحظ العني، . ، أن تعبر عن العاطفة وضدها هكلذلك مكنوناته، كما ميكنها، زيادة على 
 ويقطع العجيب، املبلغ ويبلغ احملمود، املقام [...] يقوم"كما يقول صاحب طوق احلمامة

 وينبه الوعود، به وتضرب وينهى، ويؤمر ويبسط، ويقبض ويهدد، ويوعد ويتواصل، به
   1".ويعطى ومينع وجياب، ويسأل وحيزن، ويضحك الرقيب، على
  :ثقافيــةكعالمة اإلشارة  -2

على  تعاب اليتيعد حديث اجلاحظ عن العصا، ورده على مطاعن الشعوبية         
أحواهلم، مث اإلشارة ا أثناء الكالم واخلطابة، مبثابة اجلسر  املخاصر يف كلالعرب لزومهم 

 ؛ية املصاحبة للفظ، إىل نوع آخر من اإلشاراتدالذي انتقل عربه من اإلشارة اجلس
خمتلف العناصر اليت  عنإشارات ال تصنعها حركات أعضاء اجلسم وال هيئاته، لكنها تنبثق 

  . يةتكون نسق حياة العرب االجتماعية والثقاف

                                                 
∗ -        - ارتأش فيفةَ العني بِطرها ختتكلم ومل مذعورٍ إشـارةَ ...  أهل.   
              أن فأيقنت ا قال قد الطْرفم باحلبيب وسهال وأهال...  مرحباملتي.  

   يلقاه حني دليل القلب على وللقلب -                        
   وأشباه مقاييس الناس من الناس ويف                          
  .أفواه تنطق أن للمرء غىن العني ويف                           

  .يرجع الوحي به ما عيين وتعرف...  وحيها فتعـرف عيين عينها ترى -         
        - بدي الفىت وعنيضمريه يف الذي ت  ...املغمسا احلديثَ بالنجوى وتعرف.  
   .كانا إذا بغض وأ احملبـة مـن...  صاحبِها نفْس يف الذي تبدي العني -         

  .تبيانا القلب ضمري من ترى حىت...  صامتـــة واألفواه تنطق والعني           
 . 56 ، ص1ج البيان والتبيني،: ينظر خبصوص األبيات الشعرية

 عباس،  إحسان :حتقيق ،2واآلالف، ط األلفة يف احلمامة األندلسي، طوق حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو -1
  .  136، ص 1987والنشر، بريوت، للدراسات العربية املؤسسة
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اجلاحظ نظرة  ،قولنا بأن العصا مبثابة جسر رابط بني نوعني من اإلشاراتمرد و        
ؤدي مقام اجلارحة، وت فهي تقومللجسم؛  ا، امتدادأوالباعتبارها، : إىل العصا املزدوجة

وباعتبارها،  .معظم مهامها حينما يتعلّق األمر مبصاحبة اللّفظ وتدعيمه وشرحه واستدعائه
 ؛غري تابعة للّفظ، وممارسة دالة منطوية على سريورة سيميائية مستقلّةإشارة ثقافية  ،ثانيا

سريورة ال يربط حلقاا وال يفقه تفاصيلها سوى من حفظ، عن ظهر قلب، ذاكرة العرب 
  .الثقافية والدينية وحىت األسطورية

وتبعا لذلك فإننا ال ننظر إىل األدلة واحلجج اليت ساقها أبو عثمان كرد على         
القضيب لإليقاع، والقنا للقار، والعصا :" فيما قالت أن  مطاعن الشعوبية اليت قالت

محل العصا ما يشحذ الذّهن، فكرة ، ورفضت، من مث، أن يف 1"للقتال، والقوس للرمي
كال، :"، مث أولت ظاهرة محلها بالقول خماطبة العرب2جيلب اللّفظ وأن يف اإلشارة ا ما

 يف حلملها عادتكم بفضل احلضر يف القنا فحملتم ،والغنم اإلبل بني رعاة كنتم لكنكم
يف ومحلتموها ،الوبر يف حلملها عادتكم بفضل املدر يف ومحلتموها ،فرالس بفضل لمالس 

ال ننظر إىل أدلة اجلاحظ وحججه من حيث إا  ، قلنا إننا3"احلرب يف حلملها عادتكم
 4قوية ودامغة، إمنا ننظر إليها باعتبارها أفكارا تضيء جوانب جد هامة من وعي عالمي

   .عميق وأصيل
أن العصا وما شاكلها من  ،متام اإلدراك ،إدراك اجلاحظفكرة وأول تلك األفكار         

مظاهر اللّياقة واملراكب وخمتلف اآلالت اليت يستخدمها العرب يف حيام اليومية واملهنية 
إمنا هي ممارسات دالة؛ ممارسات ال ختتلف عن األنظمة التواصلية اللّغوية شفوية كانت أو 

ها، يف غالب كتابية إال من حيث ازدواجية الوظيفة، واحتالل الوظيفة التواصلية في
  .األحيان، مرتبة متأخرة عن تلك اليت حتتلها وظائفها األساسية اليت استخدمت من أجلها

                                                 
 .398، ص 3البيان والتبيني، ج -1
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 .399ن، ص .م -3
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تلك املظاهر، عندما ال يكون الداعي إىل استعماهلا جمموع فالعصا، كمظهر من         
يف احلاالت األخرى لغرض  ه يكونهي حالتا الضعف والعجز اجلسديني أو القتال، فإن

  .ان أخرى مقصودة وإخبار املتلقي الناظر اإيصال مع
 وال سقم غري من العصي تتخذ الرهبان وهذه":وعن كل ذلك يقول اجلاحظ        
 الداعي يكون أن غري من عصا منمن عكازة، و[...] للجاثليق بد وال ،جارحة يف نقصان
تأهبهم للخطبة مث إن خطباء العرب يعربون عن . 1"اخللقة يف عجزا وال كربا ذلك إىل
على تون، نفسهم معاين السخف واخلفّة، ويثبهم لإلطناب واإلطالة، وينفون عن أئوي

باستعمال اللّفظ املنطوق واملسموع، لكن جمرد  الذلك، معاين التكهل والزماتة  عكس
  . 2إشارة بالعصا تفي بالغرض وتكفي لتوصيل تلك املعاين وإفهام الناظر إياها

إىل استنطاق خمتلف املظاهر  "البيان والتبيني"هذه الشاكلة ميضي صاحب وعلى         
املكونة للمشهد الثقايف العريب، وإبراز األبعاد التواصلية اليت تنطوي عليها، غري آبه يف ذلك 

وكمثال عن تلك املظاهر قوله خبصوص . أقصد املرسل تلك األبعاد أو مل يقصدها
 ،عمة وللصوص ،عمة ولألعراب ،عمة وللبغالني ،عمة وللفقهاء عمة وللخلفاء:"الزي

 :زي قوم ولكل .عمة التشاجي وألصحاب ،عمة والنصارى وللروم ،عمة ولألبناء
 زي، اجلند ولكتاب زي، وللكتاب زي، وللشرط زي، القضاة وألصحاب زي، فللقضاة
  3."معرضة هلم اهلماليج كانت وإن احلمري، يركبوا أن زيهم ومن

ما ط الضوء أكثر على وعي اجلاحظ العالمي، تسلّمن شأا أن من األفكار اليت         
أخالق كل ملّة، وزي أهل كل لغة، وعللهم ] الشعوبية[ولو عرفوا:"يف قولهيلمسه القارئ 

يف اختالف إشارام وآالم، ومشائلهم وهيآم، وما علّة كل شيء من ذلك، ومل 
وبعد أن . 4"راحوا أنفسهم، وخلفّت مؤونتهم على من خالطهماختلقوه ومل تكلفوه؟ أل
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على قائال أورد أدلة وحججا شىت أثبت ا ظَالل أفكار الشعوبية وفساد ادعاءاا، أضاف 
ولو علم القوم أخالق كل ملّة، وزي أهل كل لغة، وعللهم يف :"سبيل التأكيد واإلحلاح 

  1".ونتهمذلك، واحتجاجهم له، لقلّ شغبهم، وكفونا مؤ
قيل من أن الشعوبية  بآخر ماربط النصني السابقني  يف هذا املوضع بالذاتإذا ما مت         

ال تقدر من وظائف العصا ودالالا إال ما وافق بيئتها الثقافية األصلية اليت ترى 
، فإن أول األفكار 2"القضيب لإليقاع، والقنا للقار، والعصا للقتال، والقوس للرمي:"بأن
اجلاحظ هي أن العالمة الواحدة حىت وإن تكرر وجودها يف بيئات عديدة رد عنها  ينماليت 

وحقب زمنية خمتلفة، فإن ذلك ال يعين، بأي حال من األحوال، استقرارها على الداللة 
رد  ليس هذا وحسب، بل إنّ .اليت مينحها إياها أفراد بيئة بعينها أو حقبة زمنية واحدة

فكرة ثانية، كشف عن  تلكماجلاحظ بنصيه السابقني على الشعوبية إمنا هو يف احلقيقة، و
حقد وحسد ما تضمره من  إىل جانب ،األسباب العميقة الواقفة وراء مطاعنها؛ فالشعوبية

لتلك املطاعن، ال تنظر إىل العناصر  امباشر ابوهو ما يصلح أن يكون سبللعنصر العريب 
كونة للذات العربية وال تؤوهلا إال وهي يف وضعية متركز كلي حول ذاا من الثقافية امل

إن مل و مث. جهة، وسعي لتهميش الذات األخرى املخالفة أو حىت إلغائها من جهة أخرى
فكرة ثالثة تنضاف إىل  ييكن األمر كذلك، فإن الشعوبية، يف أحسن أحواهلا، وه

ناصر الثقافية، سوى ما تعلّق مبعانيها احلرفية أو سابقتيها، ال تقدر حني تؤول تلك الع
سوى جمرد  عند العربتعد، من مث،  معان غري مقصودة، وال غالبا ما تكونالتقريرية اليت 

ها للعبور إىل مواضعات من درجة ثانية دف اؤمتطتم اأشكال أو مواضعات أوىل ي
  .نت ا تلك العناصرئية اليت شحوراء املستويات اإلحيااقتناص املعاين املقصودة الكامنة 

يف خضم رده على بعض امللحدين  اجلاحظوشبيه بالفكرة األخرية ما أشار إليه         
 وإذْ﴿مث قوله  ﴾النحلِ إلَى ربك وأَوحى ﴿وجهال الصوفية الذين اختذوا من قوله تعاىل

تيحإىل أَو نيحل أنبياء، وأن احلواريني أنبياء  ﴾احلَوارِيدليال قاطعا لالدعاء بأن يف الن
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بأن أرجع سبب ظَالهلم ذاك إىل عدم استيعام لآللية اازية اليت تشتغل وفقها  ؛1كذلك
معظم األساليب اللّغوية، وفقدام للمفتاح األساسي الذي ال بد من امتالكه للنفاذ إىل 

 وقد:"وقد أشار اجلاحظ إىل تلك األسباب قائال. املستويات املعنوية اإلحيائية املقصودة
طعن مللحدينا من ناس، ة بوجوه له علم ال من وبعضع اللغمِ ،لُغتها يف العرب وتوسوفَه 
وأما ما تعلق بالنتائج الوخيمة املترتبة عن كل ذلك  2".والوحي باإلشارة ،بعض عن بعضها

 وال قليالً العرب عن يفهم مل ،املركب هذا علي اللغة محل ومن :"فقد أمجلها قوله
   3."كثرياً

أو  ،لعلنا لن نبالغ إن قلنا، بعد كل ما سبق ذكره ، إن اجلاحظ قد أدرك أن ااز        
حبسب تعبريه التوسع أو فهم بعض الدالالت عن بعضها اآلخر، ال ينتشر وحسب يف 
أساليب اللّغة الطبيعية، لكنه يكتسح مجيع املظاهر الثقافية ويغزو كل املمارسات السيميائية 

هم ءعا لذلك فإننا ميكن أن نقول مستنتجني بأن من محل لغة قوم وأزياوتب. الدالة
وإشارام ومجيع مظاهر ثقافتهم على مركب ال يوصله إالّ إىل املعاين احلرفية لتلك 

املتوارية خمتلف األبعاد التواصلية استيعاب ، وفهم كنههااملمارسات، وال حيفّزه على 
  . لقوم قليال وال كثرياها، فإنه ال ولن يفهم عن ذلك ابداخل
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  .األثر -اخلـطمن العالمة اللغوية املكتوبة إىل :املبحث الثالث
 ثالث أقسام البيان ، من حيث تناوهلايهااالطّالع عل تسىن لناالدراسات اليت تنقسم         

العام إىل اخلط من الزاوية اليت جتعل من مفهومه فيه أصحابه نظر يقسمني؛ قسم أول  إىل
حمصورا يف معاين الكتاب أو رسم حروف اللّغة املنطوقة وتصويرها على عند اجلاحظ 

باإلشارة إىل املعاين فيه أصحابه اكتفى وقسم ثان ، 1الورق أو اجللد أو ما شاكلهما
  . 2السابقة بطريق غري مباشرة  بإبراز فعالية اخلط وقدرته على االمتداد يف الزمان واملكان

عند الدراسات يف تناوهلا اخلطّ مبعانيه املباشرة اليت بدت تلك شك أن اكتفاء ال         
ال  اخلط كونوكأا املعاين الوحيدة املشكّلة ملفهومه العام، عائد باألساس إىل أصحاا 

سوى عنصر فظ من اهتمام كبري عند معظم الدارسنيإذا ما قورن مبا حظي به اللّ يعد ،
  . املقام ذلك فرضإليه فقط عندما يهامشي وثانوي يشار 

اليت دود احلأن التوقف خبصوص مفهوم اخلط عند  ،ى هذه املالحظةعلبناء  ،ويبدو        
حييل على القلم والكتاب والكتابة ، أو على رسم احلروف املنطوقة وتصويرها على  جتعله

، لطرح أسئلة 3ناإىل ذلك يف الفصل األول من حبث، كما أشرنا االالقرطاس، سيفتح 
أا بعدة، أمهها تلك املتعلقة مبصري خمتلف املمارسات اليت وإن أقر اجلاحظ صراحة 

ممارسات دالة، إال أن حتديداته املتعلقة بأقسام البيان ال تسمح، إن أُخذت حبرفيتها، 
  .بإدخال تلك املمارسات يف أي قسم من تلك األقسام

باعتباره قسما يف حتليل أقسام البيان عامة واخلط سبق، من أجل ما  ،إننا ال ننطلق        
تستقر وحسب على املعاين اليت  ها، من الفرضية اليت جتعل مفاهيممن جمموع تلك األقسام

السنن الثقايف أو عد فيها يحتيل إليها بطريق مباشرة؛ إمنا ننطلق، كما هو حال اإلشارة اليت 

                                                 
إدريس  .81حممد الصغري بناين، النظريات اللّسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان والتبيني، ص  :ينظر -1

ميشال عاصي، مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، ص . 133-132-131:بلمليح، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص
 .42لكرمي، ص حممد كرمي الكواز، أحباث يف بالغة القرآن ا. 48

 . 139محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب، ص .37قادة عقاق، يف السيميائيات العربية، ص : ينظر -2
 .من هذا البحث 64 -63: ينظر إىل ص -3
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ساسية املشكلة ملفهومها العام، من فرضيات تسعى من بني املعاين األ خمتلف مظاهر اللياقة
لكشف عن انسجام املنظومة الفكرية اجلاحظية عامة، واحتواء العناصر املشكّلة للبيان ل

أنه إذا كان  يعينكمفهوم عام للعناصر اخلاصة اليت متثّلها أقسامه اخلمسة بشكل خاص؛ ما 
ل األنظمة التواصلية صرحية كانت أو البيان يف مفهومه العام عند اجلاحظ يتسع ليشمل ك

غري صرحية، فإنه من املفروض أن تعبر أقسامه اخلمسة، يف حدود ما متنحه البيئة االجتماعية 
  .تعكسها مجيعهاأن والثقافية لتلك احلقبة الزمنية، عن تلك األنظمة و

نصوص اجلاحظ املركزية اليت تطرق فيها إىل اخلط، سيترتب ب االكتفاءال شك أن         
 ألول وهلةص يبدو ذلك قوله يف ن، ومثال املذكورة سلفاعنه اإلقرار وحسب مبعاين اخلط 

 مامف اخلطّ افأم ،باإلشارة الداللة يف قلنا قد:"  من أهم النصوص اليت خصصها للموضوع
 لنبيه قوله الكتاب مبنافع واإلنعام اخلطّ ةـفضيل من كتابه يف وتعاىل تبارك اهللا ذكر
 يف به وأقسم، ﴾يعلَم لَم ما اِإلنسانَ علَّم  بِالْقَلَمِ علَّم الَّذي  اَألكْرم وربك قْرأْا ﴿):ص(

 القلم :قالوا ولذلك ∗﴾يسطُرونَ وما والْقَلَمِ ن ﴿ :قال حيث املرسل نبيه على املرتل كتابه
 بن الرمحن عبد وقال .هذرا أكثر واللسان ،أثرا أبقى القلم :وقالوا [...]اللسانني حدأ

 اللسان استعمال من الكتاب تصحيح على الذهن حيض أن أجدر القلم استعمال :كيسان
 يف مطلق والقلم ،احلاضر القريب على مقصور اللسان :وقالوا .الكالم تصحيح على

  .1"الراهن للقائم مثله ،الكائن للغابر وهو ،والغائب الشاهد
، ذكرال السالفةلئن أكّد اجلاحظ يف نصه على أن مفهوم اخلط يتأرجح بني املعاين         

يعمد فيها شيئا فشيئا  هإالّ أن املتتبع لنصوصه األخرى اليت تطرق فيها إىل اخلط، سيدرك أن
قرطاس من املواقع املركزية معاين الكتاب والقلم ورسم احلروف وتصويرها يف ال إىل إزاحة

، معان أكثر مشولية تدور أخرىب إىل تلك املواقع، من جهة ويقر، من جهة، ملفهوم اخلط
  .مجيعها حول مفهوم عام هو األثــر

                                                 
ارتأينا أن نفعل ذلك حرصا على وضع النص القرآين يف ، هالة يف النسخة اليت اعتمدنامل ترد اآليات الكرمية مشكّ - ∗

 .وسينطبق األمر على نصوص اجلاحظ الالحقة اليت ترد فيها نصوص قرآنية غري مشكّلة .صورته األصلية
 .57، ص 1البيان والتبيني، ج -1
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ومميزات  امنحه أبعادواألثر الذي تضافرت لتكوينه  -ال يتوقف فهم اجلاحظ للخط        
البيان "وبعضها اآلخر إىل كتايب " احليوان"خاصة به نصوص كثرية بعضها عائد إىل كتاب 

؛ كالقول مثال إن "أثر"، يف املعاين األوىل اليت ميكن أن تثريها كلمة "الرسائل"و" والتبيني
" ثراأل"كون  ؛يعين ارتسام صور أقدام البشر أو احليوان على سطح التربة أو الرمل" ثراأل"

ميتد يف تلك النصوص وينمو فيها حىت يصل إىل مستوى ال ختتلف عند اجلاحظ فيه داللة 
هم، وال ختتلف كذلك جسورو هموقناطرالعجم  وحصوناخلط والكتاب عن داللة البنيان 

وبيوت النار اليت  احلجارة يف النقشو الصخور يف داللة اخلط والكتاب عن داللة احلفر
  1.املغروس يف املدائن وسوسا بناها كسرى والزيتون

ن اخلط يف مفهومه العام عند اجلاحظ إ بصفة عامة بناء على ما سبق، ميكن القول        
وال يستدعي الشتغاله ضرورة تواجد  مباشرأو غري  مباشرانظام تواصلي إنساين يكون هو 

  . املرسل واملتلقي يف نفس املكان أو الزمان أو يف كليهما
عن اإلتيان باألدلة اليت تثبت بأن أهم  ، باعتبار ما سبق ذكره،يف غىن نعتقد أنناو        

هي الكتابة معظم أوصافها عليه،  األثر وتنطبق -ن عربها اخلطالوسائل التواصلية اليت حيي
أا بوالكتابة فضال عن إدراك اجلاحظ  .أو ما نصطلح عليه حاليا باللغة الطبيعية املكتوبة

ال تستدعي الشتغاهلا ضرورة تواجد املرسل واملتلقي يف نفس املكان  مباشرةية أداة تواصل
دورا فعاال وجناعة كبرية يف تدوين العلوم واألفكار هلا أدرك أيضا أن فإنه والزمان، 

حيث يقول جممال  ،3، وحض الذهن على تصحيحها2وتقييدمها، وتنظيم املعرفة وتبويبها
ويفىن  كتبه، وتبقى العالم يذهب وقد[...] زمان مكان ويف كلِّ بكلِّ يقرأُ الكتاب:" ذلك
 ودونت حكَمها، عجيبِ من وخلَّفت كتبها، يف األوائلُ رمست لنا ما ولوال .أثره ويبقى
 إىل فجمعنا املُستغلق علينا، ا وفتحنا عنا، غاب ما ا شاهدنا حتى سيرِها أنواعِ من
 وانقطع احلكمة، من حظُّنا لقد خس م، إال ندركُه نكن مل ما أدركناو كثريهم، قليلنا

                                                 
 .82، ص 1الرسائل، رسالة املعاش وامليعاد، ج. 72 - 68: ، ص1احليوان، ج:ينظر -1
 . 144محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب، ص : ينظر -2
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 أدركَته مبا جتارِبنا، ومنتهى خواطرِنا، ومبلغ قُوتنا، قدر إىل أُجلئْنا ولو .املعرفة إىل سبيلُنا
 فاعتقم الرأي املُنة، وضعفت اهلمة، وقَصرت املعرفةُ، لقد قلَّت نفوسنا، وشاهدته حواسنا،

  1."بنا سوء العادة واستبد وتبلَّد العقل،  ومات اخلاطر،
إن إدراك اجلاحظ بأن اللغة الطبيعية املكتوبة هي األداة التواصلية اإلرادية اليت يلجأ         

إليها اإلنسان لتقييد أفكاره ومعارفه وحفظهما من النسيان، ونقل خطابه عرب الزمان 
 أمة كلُّ"ذلك، فـ الكفيلة بتحقيقواملكان، ال يعين أن تلك اللغة تعد عنده األداة الوحيدة 

من وشكل ،الضروب من ضربٍ على ،مناقبها وحتصني ،مآثرها استبقاِء يف تعتمد 
 على ذلك يف تعتمد بأن ،ختليدها يف حتتال جاهليتها يف العرب وكانت [...]األشكال
 تقيد أن علَى العجم وذهبت[...]ديواا هو ذلك وكان ،املقفَّى والكالم ،املوزون الشعر
 ،املدائن وبيضاء إصطَخر، بيضاء أردشري وبىن ،بيداد كرد مثلَ فبنوا ،بالبنيان مآثرها
 أن أحبت العرب إنّ مثَّ [...] والنواويس ،واجلسور والقناطر ،واحلصون واملدن ،واحلَضر
 وقصر ،مارد وقصر نجران، وكعبةَ غُمدان، فبنوا ،بالشعر وتنفرد ،البناِء يف العجم تشارك
 وحيطان احلجارة بنيان من أوىل بذلك والكتب ]...[الفرد واألبلق شعوب وقصر مأرب،
 فقد ،أعدائهم ذكر يميتوا وأن ،قبلَهم من آثار على يطمسوا أن امللوك شأن من ألنَّ ؛املدر
 ،اجلاهلية وأيام العجم أيام كانوا كذلك ،احلصون وأكثر املدن أكثر السبب بذلك هدموا
 اليت اآلطام، هدم وكما غُمدان صومعةَ عثمانُ هدم كما ؛اإلسالم أيام يف هم ذلك وعلى
 أصحابنا هدم وكما ،عامر البن كان ومصنع قصر كلَّ زياد هدم وكما ،باملدينة كانت
  .∗2"مروان لبين الشامات مدن بناَء

هكذا إذن خنلص إىل القول مستنتجني بأن اجلاحظ ال يرى يف املستوى الذي         
مسألة يصبح فيـه اخلط داال على األثر أي فرق بني الكتب والبنيان والشعر؛ اللهم إال يف 

                                                 
  297، ص 4الرسائل، من رسالة اجلوابات واستحقاق اإلمامة، ج -1
 .73-72-71: ، ص1احليوان، ج -2
: خبصوصها نذكرنا احلصول على معلومات تسىن لواليت  ،الكلمات وأمساء األماكن الواردة يف نص اجلاحظ مجلةمن  - ∗

بيضاء اسم بلدة يقال إا  :بيضاء إصطخر ؛وبيداد هو اسم للشخص الذي بناها أو ملكهاكرد اسم للبناية، : كرد بيداد
  ....اليمن حصن عظيم بناحية صنعاء اليمن دمر حني ملكت احلبشة: غمدان ؛)إيران(فارس  حسنة، وإصطخر مدينة ببالد
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وعليه فإن كل ما هو عائـد إىل  .1"والشعر البنيان من املآثر تقييد يف أبلغُ الكتب"كون 
مله، حيبناء كان أو حصنا أو جسرا أو قنطرة، رغم عدم دقة اخلطاب الذي   ،زمن املاضي

على الزمان دون املكان، ورغم  ،يف غالب األحيانمحل ذلك اخلطاب، ورغم اقتصار 
تلك  أزحيت ،، إال أنه ومبرور الوقتغري تواصلية زمن إنشائهامعظم وظائفه األوىل كون 

الوظائف، لتقوم مقامها وظيفة تواصلية، تتوىل فيها تلك اآلثار مهمة اإلخبار عن فكر 
  . أصحاا، وإيصال علومهم وخمتلف أمناط معيشتهم وثقافتهموخصائص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

كعبة  ؛"ينبغي ملآثر اجلاهلية أن متحى"وقال خبصوصها  .إال بقايا هدمها عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف اإلسالم...... 
كنيسة كبرية باليمن، جعلها احلبش قبلة للدين النصراين بعدما اصطبغت بدماء أهلها الشهداء، زينوها بأنواع كثرية : جنران

قصر  ؛ندلحصن منيع يقال له مارد بدومة اجل: قصر مارد ؛من احللي، وأقاموا فيها مزارا يقصده العرب من كل صوب
 ؛حصن تيماء: األبلق الفرد ؛قصر آخر باليمن معروف بارتفاعه: قصر شعوب ؛قال ابن خلدون إنه موجود باليمن: مأرب
 ثالث على يزيد ما القرى من فيه نيسابور، أرباع ألحد اسم :الشامات ؛ومفرده أطم، وهي األبنية املرتفعة واحملصنة: آطام
  .قرية مئة

 .78، ص 1احليوان، ج -1
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  ؟ هأرقى جتلياتيف العقل أم  العقــد:املبحث الرابع
أمكننا االطالع ، يف حدود ما للعقدمل خيصص جتدر اإلشارة بداية إىل أن اجلاحظ         
. مؤلفاته برزالطفيفة اليت عثرنا عليها وحنن نتصفح أ ، إال نصني اثنني وبعض اإلشاراتعليه

والنصان املخصصان للعقد، فضال عن إمكانية عدمها نصا واحدا؛ لكون النص الذي أورده 
ليس يف حقيقة األمر، سوى حتصيل حاصل ملا ذكره يف النص " البيان والتبيني"اجلاحظ يف 

، ال يتوفران على املفاتيح الكافية اليت تسعف الباحث وتعينه على "احليوان"الثاين الوارد يف 
لفظ العقد للداللة على رابع أقسام  إليها اجلاحظ باستعمال ىالنفاذ إىل املعاين اليت رم

وال أدل على الغموض الذي ظلّ خييم على مفهوم العقد من الوصف الذي خصه . البيان
ويبقى مفهوم البيان بالعقد، عالمة استفهام ال جياب عنها :"به ميشال عاصي حينما قال

  1".احظ نفسه يف هذا الغرضبأكثر مما أورده اجل
استفهام، عدم اجتهاد  منمفهوم العقد يف مؤلفات اجلاحظ  ما حييطال يعين         

. الباحثني، مبا فيهم ميشال عاصي، يف سبيل فك التشفري الذي خييم على ذلك املفهوم
يف  ويبدو أن معظم أولئك الباحثني، باستثناء حممد الصغري بناين الذي نورد وجهة نظره

علم عقد األصابع أو هو ، قد أمجعوا على القول بأن العقد يف مفهومه العام املوضع املالئم
إشارة اجلاحظ اليت أوردها بعيدا  إليه، مستغلني يف ذلك بعض ما توحي 2احلساب باأليدي

 اإلشارةَ وجعل للسامع اللفظَ فجعل":عن موضع النصني املشار إليهما آنفا، واليت قال فيها
  .3"معرفة العقد يف والالمس الناظر وأشرك للناظر
ا سبق، أن السبب الرئيسي الذي حفّز أولئك الباحثني على القول بأن مميبدو، ما         

العقد عند اجلاحظ هو احلساب باأليدي، هو ذكره حاسة اللّمس كواحدة من الوسائل 

                                                 
 .51ميشال عاصي، مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، ص  -1
قراءة : قادة عقاق، يف السيميائيات العربية .128علي بوملحم، الرؤية البيانية عند اجلاحظ، ص  .ن . ، صن.م: ينظر -2
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والعقد إذا ما نظرنا إليه . العقد اليت ميكن أن يستقبل ا املتلقي اخلطاب الذي ينقل عرب
حاسة أخذ  افقط من الزاوية اليت تكون فيها حاسة اللّمس أداة رئيسية الستقباله، دومن

بعني االعتبار، فإن مفهومه، يف هذه البصر كأداة رئيسية أخرى ميكن أن حيين عربها 
  .احلالة، سيحيل فعال على احلساب باأليدي

ما هو مستفاد من بعض املصادر التراثية والدراسات احلديثة، واحلساب باأليدي، ك        
مناطق البحرين والبحر هو اصطالح للعرب القدامى، مازالت حتتفظ به إىل حد اآلن بعض 

 يستغنون به عن اللفظ، وكان أكثر استعماهلم له عند املساومة يف البيع، فيضع"، 1األمحر
الواحد يده يف يد اآلخر وحيدث حركة فيفهمه مراده من غري تلفّظ لقصد ستر ذلك من 

  .2"غريمها
ه من الطريف أن نشري، على سبيل التأكيد، إىل أن سبب تسمية العرب ـلعل        

رجع ية أو عقد العهد، ـللسلوك الذي يقوم به الفرد لتأكيد العهد خلليفة أو أمري بالبيع
يف المسة األيدي ومصافحتها، وشبيه كل ذلك مبا يقوم به البائع واملشتري إىل م اأساس

ة املساومة والبيع، وال أدل على هذه الفكرة من نص ابن ـأثناء عملية الزمنية ـتلك احلقب
دوا عهده ـوا األمري وعقـإذا بايع] املسلمون[وكانوا:" يؤكد فيه قائال خلدون الذي

ة؛ ـه ذلك فعل البائع واملشتري، فسمي بيعـلعهد؛ فأشبجعلوا أيديهم يف يده تأكيدا ل
ة ومعهود ـدلوهلا يف عرف اللغـة مصافحة باأليدي هذا مـمصدر باع، وصارت البيع

  .3"الشرع 
العقد على احلساب باأليدي داللة والظاهر أن مقامنا هذا يضيق أمام حماولة إعطاء         

ن بأصابع اليد العشرة والتفاصيل اليت حيي العقد من الشرح والتفصيل؛ ليس ألن اكامل حقه
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الثالث اليت حيتوي عليها كل إصبع من جهة ظهر الكف؛ لكن المتداد  ∗توفرها الرواجب
األعداد اليت يستطيع أن ميثلها ذلك احلساب إىل مرتبة املئات وحىت اآلالف أو أكثر من 

تقريبا عبد السالم املسدي دمه املثال التطبيقي الذي ق إيرادن مال بأس هاهنا ، و1ذلك
جيعل املرء طرف السبابة اليمىن يف أصلها ويضمها ضما حمكما حبيث :"للصورة حيث قال

تنطوي عقداا فيدلّ بذلك على عقد التسعني، فإن هو ضم بطرف اإلام طرف السبابة 
فر اإلام دلّ على عقد الثالثني، فإذا جعل طرف ظ" مثل من ميسك شيئا لطيفا كاإلبرة"

بني عقديت السبابة من باطنها ولوى طريف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد دلّ 
  2".على عقد السبعني

يدلّ  يف بعض معانيه  إىل أن العقد عند اجلاحظ ،نتيجة أوىليف  ،هكذا إذن خنلص        
ى حاسة اللّمس علمطلقة تكون مطلقة أو تكاد على نظام تواصلي صريح، يعتمد بصفة 

بتحيني مفاهيم األعداد ونقلها بني طريف  اكقناة لإلرسال واالستقبال، وخيتص أساس
  . التواصل
أو تكاد تكون مطلقة حينما يتعلّق األمر مطلقة قولنا، إن حاسة اللّمس تكون مرد و        

بتحيني النمط التواصلي الذي حييل إليه املعىن السابق للعقد، راجع باألساس، وهذا ما 
يدعمه ظاهر نص اجلاحظ الذي أشرك فيه الناظر والالمس يف معرفة العقد، إىل ورود 

تكون عليها  حاسة البصر أداة أخرى الستقبال اهليئات املخصوصة اليت كوناحتمال 
األيدي السيما عندما يكون األمر غري متعلّق باملساومة والبيع، أو ستر مثن الشيء عن 

" الشهر هكذا وهكذا وهكذا "" :حينما قال) ص(ما ورد عن الرسول  ومثال ذلك ،الغري
؛ لكن إذا ما 3"أي إىل كونه مرة ثالثني ومرة تسعا وعشرين. وخنس اإلام يف  الثالثة

ا بصحة هذا االحتمال، فذلك معناه أن اجلاحظ مل يضع احلدود املتينة والكافية اليت سلّمن

                                                 
 .وهي أجزاء اإلصبع املوجودة بني عقداته. مفرده راجبة: الرواجب - ∗
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فتح اال ي مايفصل ا بني جوهر اإلشارة والعقد، ولعل هذه النقطة األخرية بالذات هي 
افترضناه  مابه  يقصدواسعا للقول بأن اجلاحظ عندما أشار إىل الناظر يف نصه السابق مل 

بتقدميه الناظر على الالمس يف معرفة العقد، فيما يبدو، معان أخرى ال ميكن  دقص، بل آنفا
  . الكشف عنها إال بعد االستعانة بنصوصه األخرى وبعض ما قيل خبصوصها

يف حقيقة األمر إعادة  يعدالذي " البيان والتبيني"يقول اجلاحظ يف النص الوارد يف         
 وأما:"" منفعة احلساب": املوسوم" احليوان"اآلخر الوارد يف  ألهم األفكار اليت بثّها يف نصه

 قدر وعظم فضيلته على فالدليل واخلط، اللفظ دون احلساب، وهو العقد، يف القول
 حسبانا والْقَمر والشمس سكَنا اللَّيلَ وجعلَ اِإلصباحِ فَالق ﴿:وجل عز اهللا قول به االنتفاع
كذَل يرقْدزِيزِ تيمِ الْعلوتقدس جل وقال ﴾الْع: ﴿نمحالر  لَّمآنَ عالْقُر لَقانَ خاِإلنس هلَّمع 
 ضياء الشمس جعلَ الَّذي هو ﴿:وتعاىل تبارك وقال ﴾بِحسبان والْقَمر الشمس الْبيانَ
رالْقَما وورن هرقَدازِلَ ونواْ ملَمعتل ددع نِنيالس ابسالْحا وم لَقخ اللَّه كإِالَّ ذَل قبِالْح ﴾ 
 النهارِ آيةَ وجعلْنا اللَّيلِ آيةَ فَمحونا آيتينِ والنهار اللَّيلَ وجعلْنا ﴿ :وتعاىل تبارك وقال
 على يشتمل احلسابو ،﴾والْحساب السنِني عدد ربكُم ولتعلَمواْ من فَضالً لتبتغواْ مبصرةً
         1".جليلة ومنافع كثرية معان

دو أنه ال مناص، يف هذا املقام، من االستغناء عن إيراد أهم األفكار اليت بدت ـيب        
السابق حيث ه ـعما أورده اجلاحظ يف نص" وانـاحلي"وكأا زائدة يف نص

 األهلَّة يف الزيادةُ تكونُ وكيف ،واجلزر املد حاالت عرفنا ،القمر منازلِ وحبسبان:"يقول
تلك وكيف ،ذلك خالل يف النقصانُ يكونُ وكيف ،الشهور وأنصاف وتلك املراتب 
  .2"األقدار
ة متكّن الباحث من استنباط ـقرين على أيةهما ئإن النصني فضال عن عدم احتوا        

على احلساب باأليدي، فإن أبرز ما ميكن  ةـيتم من خالهلا اإلحالداللة العقد اليت 
ه خبصوصهما هو تضافر أغلب األفكار الواردة فيهما لتحيل إىل حساب آخر ـمالحظت

                                                 
 .57، ص 1البيان والتبيني، ج -1
 .47، ص 1احليوان، ج -2



155 
 

والتكهن بأحوال الطقس  ،يلجأ إليه اإلنسان ملعرفة عدد السنني ومواقيت شهورها
ذلك أن العقد يف نصي اجلاحظ يدل، بصفة عامة، على األهلة واألنواء معىن و. ةاملختلف

  .التنجيمو
، وهذا أهم شيء حنتفظ به يف سعينا التنجيموتستدعي املعرفة باألهلة واألنواء و        

للنفاذ إىل املفهوم العام للعقد أو على األقل لبعض املعاين املشكّلة له، ضرورة امتالك معرفة 
امتالك القدرات إىل جانب ها، ئدقيقة مبواضع خمتلف النجوم الزمكانية وأقدارها وأمسا

ومن . الذهنية اليت ختول صاحبها القيام بالعمليات احلسابية وعمليات الربط واملقارنة
النصوص اليت توحي إىل ضرورة توفر األمور السابقة نص اجلابري الذي يقول فيه 

مثانية وعشرون جنما معروفة املطالع يف أزمنة السنة كلها من  األنواء:" خبصوص األنواء
الصيف والشتاء والربيع واخلريف، يسقط منها يف كل ثالث عشرة ليلة جنم يف املغرب مع 
طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله يف املشرق من ساعته، وكالمها معلوم مسمى، وانقضاء 

مث يرجع األمر إىل النجم األول مع استئناف  هذه الثمانية وعشرين كلها مع انقضاء السنة،
    1".السنة املقبلة
العقد من معان عامة يف هذه املرحلة اليت وصل إليها  إليهرغم ما ميكن أن يوحي         

التحليل؛ من أنه نظام تواصلي يكون يف أحد شقيه صرحيا وقائما على اللمس يف إرسال 
ذي يدل على تواضع اجلماعة للتعبري عن مفاهيم يف املستوى ال ، وذلكاخلطاب واستقباله

جبعل أصابع اليدين تأخذ وضعيات خمصوصة، ويكون يف شقه اآلخر غري صريح  ؛األعداد
اليت يلجأ ) السماء(وغري متعلّق حبياة األفراد االجتماعية حينما يكون صادرا عن الطبيعة 

سنوات  ،على خمتلف املواقيتإليها اإلنسان بنظره اللطيف الستنباط األعداد اليت حتيل 
إال أن املفتاح األساسي اآلخر الضائع والناقص  هكلذلك كانت أو شهورا أو أياما، رغم 

، فيما نرى، يف مندرجا على املفهوم العام للعقد سيكون املخيملفك ما تبقى من التشفري 
 إىل يهيؤد ما بقدر إالَّ منه ]الصيب[ هقلب تشغل فال النحو وأما:"نص اجلاحظ الذي قال فيه
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 أنشده، إن وشعرٍ كتبه، إن كتابٍ يف العوام جهل مقدار ومن حن،اللَّ فاحش من السالمة
  [...]به أوىل هو اعم شغلةٌم فهو ذلك على زاد وما. هوصفَ إن وشيٍء
وال املعامالت يف ىجيرِ ال النحو ويصوع أن الرأي فمن. شيء إليه رضطَّي يف به عتمدي 

 وعليك. املساحة يف يدخل ما ويصوع اهلندسة ودون د،ـناهل حساب دون العقد حساب
  .الدواوين ابتوكُ لطانالس فاةكُ إليه حيتاج مبا ذلك يف
 إليه، والسبب فيه رقيوالت العمل، عليه يدور الذي احلساب معرفة يف البلوغ إن: أقول وأنا
صناعة يف البلوغ من عليه أرد مع اخلطِّ طبقات أدىن يف ألن اطني؛اخلطَّ وسورُء ريناحملر 
1".احلساب حال كذلك وليس. بالغاً اهلجاء ةصح  

ا قاله اجلاحظ يف نصوصه السابقة من مثل مم ابعض ،ها هنا ،إذا ما استرجعنا        
واحلساب يشتمل على معان كثرية، " :أو قوله ،"وأما القول يف العقد، هو احلساب":قوله

، فإن أقل ما ميكن قوله هو أن العقد كما يفهمه أبو عثمان ال يتجلى "ومنافع جليلة
وحسب يف احلساب الذي يتوصل به إىل العدد املقصود مبالمسة أيدي املرسل أليدي 

ادة على املتلقي، أو يف احلساب الذي تحدد به السنني والشهور، بل إن العقد يتجلى، زي
ذلك، يف معرفة دقائق النحو اليت متكّن من فهم اخلطاب اللغوي مكتوبا كان أو مسموعا 

فحساب األيدي، واملعرفة  .على أصح وجوهه، ويتجلى أيضا يف اهلندسة وعلم املساحات
، واستيعاب دقائق النحو وعويص مسائله، وإتقان اهلندسة وعلم التنجيمباألنواء واألهلة و

يف األخري إال أبرز املواضع اليت يكون فيها العقل اإلنساين يف أرقى  ما ذلك املساحات،
  .جتلياته
ولعل أهم النصوص اليت تؤكد، بطريقة غري مباشرة، األفكار الواردة يف آخر الفقرة         

العقد يف عبارة اجلاحظ هو :"الذي يقول فيه شارحاالسابقة، نص حممد الصغري بناين 
 باألصابع يف أبسط األحوال، لكن إذا تتبعنا املفهوم يف نصوصه األخرى احلساب والعد

اكتشفنا أن العقد هو الداللة الرياضية اليت تعتمد على العقل واملنطق الستنباط املعىن الذي 
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يف كالم اجلاحظ ال خيتلف عن العقل،  والعقد[...] السامع ويبحث عنه كل من املتكلّم 
   1".لذلك أباح لنفسه تعمد االلتباس باختيار مفهوم العقد

ال شك أن بناين بنصه السابق قد نفذ إىل عمق ما قصده اجلاحظ من وراء اختياره         
 مطية يتخذأن النص ذاته ميكن أن غري أقسام البيان،  اختيارا جيعله قسما رابعا منالعقد 

مبحاولة  ، وذلكالعقد عليها حيتمل أن ينطويمنتطيها للسعي حنو استنباط معان أخرى 
إذا كان العقد يف عمقه يتجلى يف الداللة الرياضية اليت ميكن أن : اإلجابة عن األسئلة اآلتية

تتجلى بدورها يف حساب األيدي، أو يف حساب األنواء واألهلة والنجوم، أو يف 
ندسة واملساحات، أو حىت يف مسائل النحو املفضية إىل معرفة خمتلف احلسابات اخلاصة باهل

طرق اإلسناد ومواضع التقدمي والتأخري، فما هي إذن أهم األوصاف اليت ميكن أن تلتقي 
حوهلا تلك املمارسات وجتتمع عليها مجيعها؟ وميكن صياغة السؤال نفسه بطريقة مباشرة 

ليت تطبع شكل الدال الذي ميارس عليه احلساب، وما ما هي امليزات األساسية ا: قولأن نب
هي اخلصوصيات اليت متيز املدلول الذي يتم العبور إليه بالنظر اللطيف يف داله؟ مث أال ميكن 
أن يكون اجلاحظ باختياره العقد عوضا عن العقل قد قصد إىل أمور أخرى بعيدة عن جمرد 

  تعمد االلتباس؟
حاولنا أن جنيب عن األسئلة السابقة بالقول مستنتجني بأن العقد لعلنا لن نبالغ إن         

كما يفهمه اجلاحظ ميكن أن يظهر يف اللّفظ واإلشارة واخلط والنصبة عندما ال يكون 
كيانا واحدا ملتحما وبسيطا، ويعين ذلك أن العناصر ) الدال(الطرف الظاهر من العالمة 

ما يستدعي من املتلقي بذل جهد  ،ة ومتباعدةاملكونة للدال الواحد تكون كثرية ومبعثر
عقلي إضايف، ال يوفره حينما يكون الدال كيانا بسيطا، ميكّنه من مجع تلك العناصر 
الواحدة منها تلوى األخرى، مث تركيبها برابط عقلي قصد احلصول، يف آخر األمر، على 

لذي تفضي إليه عمليتا مجع الدال الكلي الذي خيول له العبور إىل املدلول، مث إن املدلول ا
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 .19ص 
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ة ـعناصر الدال وتركيبها يكون يف غالب األحيان مدلوال متمتعا بقدر عال من الدق
  .واملصداقية اللتني تغلقان اال أمام كل احتمال خمالف وكل تأويل مغاير

إن الدقة اليت تتمتع ا املدلوالت املستنبطة من حساب األيدي واحلساب اخلاص         
ندسة واملساحات، ختتلف عند اجلاحظ عن الدقة اليت ميكن أن يصل إليها الفرد حينما باهل

يتعلق األمر مثال مبحاولة استنباط وفهم املدلول الذي حييل عليه اخلطاب املبثوث يف اللغة 
كون العناصر املشكّلة ملدلول اخلطاب اللغوي مجيعها لغوية  عدمذلك مرد املكتوبة، و

ها هجاء متلقيها ئألن املرسل الذي يكتب مثال رسالة قاصدا من ورا ؛وصرحية وظاهرة
 ،إىل وأمله هجائهوقع و لكي يزيد من لذاعة قلمهكما قال اجلاحظ يف نصه السابق، يتعمد ،

  .الرداءةطبقات  يف أدىنأن يكون خطه 
دون فائدة ال يكون وتقود الفكرة األخرية اليت بين فيها اجلاحظ أن اخلط الرديء         
استعمال العقد  أبو عثمان، إن تعمد هنفساملنطق اهلجاء، إىل القول، معتمدين  يف سياق

، فضال عن كونه عنده ؛ ألن العقديأت صدفةعوضا عن العقل الذي جوهره االستدالل مل 
ميثّل أرقى جتليات العقل اإلنساين، فإنه مبثابة الدليل القاطع الذي فصل به بني ذلك العقل 

لسلوكات الذكية اليت الحظها عند بعض احليوانات اليت تستطيع القيام بأنواع شىت من وا
اجلاحظ تلك السلوكات عقال  عداليت تؤكد  وهي كثرية، ،من النصوصو .االستدالالت

 والفكرة ،واملعرفة بالعقلِ يستدلُّ أنه على الدليلُ مثَّ"  :قوله خبصوص احلمام ومعرفةً
 بأنّ أربابه علم علَى والدليل ،وترتيل وتدرِيبٍ تدريج على الغاية من جييء إمنا أنه ،والعناية
 إىل بكَرة ∗به غمروا الرقَّة بلغ إذا أنه ،طباعه يف وعملن ،فيه نجعن قد املقدمات تلك

  1".الروم بالد من الدرب فوق وما الدرب

                                                 
 .دفعوا به: غمروا به - ∗
 .215، ص 3احليوان، ج -1
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رغم كل ما ميكن قوله خبصوص ذكاء احليوان وفطنته اللذين عدمها اجلاحظ، عقال         
، إال أن احليوان ال ميكنه بأي حال من األحوال ومهما بلغ من الذكاء والفطنة ∗واستدالال

بها مث العبور إىل املدلول املطلوب يف هذه العملية احلسابية يركتالعجيبة، مجع عناصر الدال و
تكون وفق الصيغة ، واليت )7=أ(، "أ"اليت نرمز فيها للمدلول  املطلوب باحلرف  ∗∗البسيطة
   .5=3 -د؛ د=3:ج؛ ج=3+ب؛ ب= 3×أ: اآلتية
  
  
  
  

                                                 
∗
 
نشري ذه املناسبة إىل أن وعي اجلاحظ العالمي ال يتوقف عند حدود ما أظهره بأقسام البيان اخلمسة، إمنا ميتد عنده  - 

إلثبات وجود اخلالق عز  ال" احليوان"إىل إدراك سيمياء احليوان، وال أدل على ذلك من ختصيصه أغلب صفحات كتاب 
از أكثر من ذلك خمتلف األمناط التواصلية  اليت تتجلى يف عامل وجل عرب النظر يف عجيب خلقه وحسب، بل حاول إبر

ا  تتفاهم]أي الطيور[ منطق وهلا: "احليوان، ولعل أبرز النصوص الدالة على إدراك اجلاحظ لذلك البعد التواصلي قوله
ا حاجة وال .بعض إىل بعضها حاجات لٌ منطقها يف هلا يكونَ أن إىليف معانيها وكذلك .استعماله إىل حتتاج ال فض 
 منطقاً، جعلته قد واألشعار منطق، بأنه نطَق فقد القرآن أما:  له قيل مبنطق هذا ليس:  قائل قال فإن[...] حاجاا مقادير
 ال أيضاً فأنت عنه تفهم مل ألنك مبنطقٍ ليس أنه وزعمت البيان، حد من أخرجته إمنا كنت فإن العرب، كالم وكذلك
 ومنطقُهم، كالمهم ذلك أنّ تزعم أن من متتنِع ال فإنك وطَمطمةً رطانةً كالمهم مسيت إن وأنت األمم؛ عامة كالم تفهم
 الكالم ذلك صار وهل .واملنطق البيان من كالمك يخرِجوا أن هلم فجائز ومنطقَك، كالمك يفهمون ال أيضاً األمم وعامة
 كانت فهالَّ .وفمٍ لسان من خرج مؤلّفاً صوتاً كان ذلك وألنّ .بعض إىل بعضهم حاجةَ لتفامههم إالّ ومنطقاً بياناً منهم

قد إذْ ومنطقاً بياناً والبهائم والوحش الطري أجناس أصوات ها علمترة، مقطعة أنا منظمة، ومؤلّفة مصوتفامهوا و 
 كالمك من تفهم ال األجناس تلك فكذلك البعض، إالّ ذلك من تفهم ال كنت فإن ولسان، فمٍ من وخرجت احلاجات،

 حاجاتك ايةُ هي املؤلَّفةُ أصواتك وكذلك عنها والبيان حاجاتها ايةُ هي املؤلّفة األصوات من األقدار وتلك. البعض إالّ
 .57-56، ص ص 7احليوان، ج: ينظر". وبيانِك عنها

∗∗
 
يدخل عبد السالم املسدي هذا النوع من العمليات ضمن ما أمساه مسلك االستدالل الرياضي الذي هو أحد أنواع  - 

عبد : ينظر. الداللة املنطقية اليت حتتوي، زيادة على املسلك السابق، على مسلك الربهان القاطع ومسلك القرائن الراجحة
  51- 50السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية، ص ص 
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 خاصةكعالمة مؤشرية من طبيعة  ∗ النصبة: املبحث اخلامس
: 

للحديث عن أول " البيان والتبيني"إذا كان اجلاحظ قد خصص أغلب صفحات        
أقسام البيان الذي هو اللّفظ، وبثّ معظم تصوراته املتعلقة مبختلف قضايا ذلك القسم 

فضال عن تعرضه فيه ألكثر من ثالمثائة وسبعة وتسعون " احليوان"فيه، فإن كتاب  ومسائله
من الظواهر الطبيعية، هو الكتاب الذي ميثل حق متثيل أهم املعاين ، وللعديد 1نوعا حيوانيا

  .النصبة واملمكن إدراجها ضمن خامس أقسام البيان وه
لمفهوم العام للنصبة يف تضاعيف كتاب لاجلاحظ من ضبط رغم وعلى ال        

الصفحات  إال يف )النصبة( نهائي لذلك املفهومالصطلح امل، إال أنه مل يستقر على "احليوان"
 وجعل:" باستعمال صيغ عديدة من مثل قوله يهكان يشري إلإذ ، "البيان والتبيني"األوىل من 

 ،اللفظ: هي اخلصال وهذه [...] خامسة خصلة ويف ،أشياء أربعة يف [...] البيان آلة
 ،الشهادة وصدقِ ،الداللة صحة من أوجد ما اخلامسة واخلَصلة ؛والعقْد ،واإلشارة ،واخلطّ

  2".والساكنة ،والصامتة اجلامدة اَألجرامِ يف الربهان ووضوحِ
ولعل أفضل النصوص اليت أحاط فيها اجلاحظ بأغلب األبعاد املعنوية اليت ميكن أن         

 ،اللفظ بغري الناطقة احلال فهي النصبة أماو:"اآليتينطوي عليها املفهوم العام للنصبة نصه 
 ،وناطق صامت كل ويف ،واألرض السموات خلق يف ظاهر وذلك .اليد بغري واملشرية
 اليت كالداللة ،اجلامد املوات يف اليت فالداللة .وناقص وزائد ،وظاعن ومقيم ،ونام وجامد

 .الربهان جهة من معربة والعجماء، الداللة جهة من ناطق فالصامت .الناطق احليوان يف
 ؟مثارك وجىن ،أشجارك وغرس ،أارك أجرى من :فقل األرض سل :األول قال ولذلك
 واألرض السموات أن أشهد :اخلطباء بعض وقال .ااعتبار أجابتك ،احوار جتبك مل فان
 موسومة بالربوبية عنك ويعرب ،احلجة عنك يؤدي كل ،قائمات وشواهد ،داالت آيات

                                                 
سبق وأن فصلنا بعض األمور اخلاصة بالنصبة يف الفصل الثاين حني تعرضنا للمراحل اليت متت عربها إضافة النصبة إىل   - ∗

 .وما بعدها من البحث 95ينظر الصفحة  .أقسام البيان األربعة
 .66، املورد، ص "احليوان عند اجلاحظ"أمحد عبد زيدان، : ينظر -1
 .45، ص 1احليوان، ج -2
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 ما معرفتك من القلوب إىل فأوصلت ،خللقك ا جتليت اليت تدبريك ومعامل ،قدرتك بآثار
 بأنك شاهدة ،إليك وذهلا ،لك اعترافها على فهي ،الظنون ورجم الفكر وحشة من انسها
  .1"لك االعتراف فيك املفكر حظ نوأ ،األوهام حتدك وال ،الصفات بك حتيط ال

النص السابق، نظام تواصلي ليس كبقية األنظمة ما ورد يف النصبة إذن، استنادا إىل         
املفاهيم العامة اليت خص ا اللّفظ واإلشارة واخلطّ  عربالتواصلية اليت أبرزها اجلاحظ 

والعقد، التسامه خبصوصيات جوهرية ومميزات أساسية تفرقه عن تلك األنظمة، وحتصنه 
الذي نعتقد بأنه يفسر االنفصال ي حبدود متينة تفصله عنها فصال ائيا، والسبب الرئيس

عن حياة الفرد وما تتطلبه من تواصل اجتماعي، وكون  اخارجهو كون ذلك النظام 
عبر عن نفسه بنطقه وإشاراته وخطوطه، بل خالق املليس اإلنسان  همرسل اخلطاب في

  .السموات واألرض جلّ وعال
رض باعتباره آيات داالت احتواء النصبة كل ما يف السموات واأل إىل جانب        

وشواهد قائمات حتيل مجيعها إىل اخلالق عز وجل، فإا متتد، إذا ما نظرنا إليها من زاوية 
مبا يف ذلك احلاالت اليت ميكن أن يكون عليها  ،أخرى، لتشمل كل احلاالت الطبيعية الدالة

واصفراره  جسم اإلنسان؛ فامحرار الوجه الذي يدل، يف بعض السياقات، على اخلجل،
الدال على السقم واملرض، كلها طبائع دالة ال دخل للفرد يف وجودها أو إحداثها من 

وهذا يكفي، يف . جهة، وال دخل له أيضا يف إظهار خطاا أو إخفائه من جهة أخرى
اعتقادنا، للفصل بني ما هو تابع لقسم اإلشارة وبعض حاالت النصبة اليت يوحي ظاهرها 

  . ك القسمبانتمائها إىل ذل
 وقد أزال اجلاحظ اللّبس املمكن حصوله خبصوص املمارسات الدالة السابق        

 يستدلُّ ال الذي الدليل بيانُ وجعل": من مث أا عائدة إىل قسم النصبة بقوله أكّدذكرها، و
هينكملَّ ته ،نفسه من املستدإىل فيه فكَّر من كلَّ واقتياد زِنَ ما معرفةخالربهان من است، 
يشحالَلة من وع ،الدن وأُودجيب ماحلكمة ع. فاألجسام سن ناطقةٌ ،الصامتة اخلُرم 

                                                 
 .58 -57، ص ص 1البيان والتبيني، ج -1
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 خمرب واحلكمة التدبري من فيها الذي أنَّ على ،الشهادة صحة جهة من ومعرِبةٌ ،الداللة جهة
 وكما احلال سوِء عن اللون وكُسوف اهلُزالُ خبر كما استنطقه لمن وناطق استخبره ملن

  . 1"ينطق السمن وحسن النظْرة، عن حسن احلال
اإلسالم عامة واجلاحظ  وال شك أن املرجعية األساسية اليت استقى منها مفكر        
النمط التواصلي الذي ينطوي عليه مفهوم النصبة، والتأسيس بالتايل لسيميائيات  خاصة

خارجة عن نطاق التواصل االجتماعي واحليواين، هو النص القرآين الذي ما فتئ اهللا عز 
وجل يلح على اإلنسان العاقل يف عديد آياته على النظر واالعتبار باملخلوق، جامدا كان 

وكأن القرآن يضع . "لتقدير حكمة اخلالق وقدرته وعجيب تدبريهأو ناميا أو مستدال، 
بذور األفكار اليت تطورت بعد ذلك يف الفكر اإلسالمي عن وجود نصني يتضمنان منطني 

النص اللغوي املقروء املسموع، وهو القرآن املسطور بني دفيت املصحف، : من الكالم
هي كلمات اهللا املنشورة يف رق والنص الوجودي مبا ميتلئ به من عالمات كونية، و

  .2"الوجود
تحصيل العلم الذي بثّه اخلالق يف الكون، ل وبؤزيادة على سعي اجلاحظ الد        

واالرتقاء بالتايل بإميانه وعقيدته إىل الدرجة اليت ال يكونا فيها جمرد تقليد، فإن أهم 
األسباب اليت حفّزته على حتيني النصبة كنمط تواصلي جد خاص، هو إحساسه بواجب 

الرباهني الدالة على العالم يف الذود عن اإلسالم، وإثبات وجوده عز وجل، واإلتيان ب
حينما يتعلّق األمر بأولئك الذين ال يعترفون باحلجة النقلية ) ص(صدق رسالة رسول اهللا

. ، وال يقدرون حجم املعجزة اللغوية اليت وردت ا تلك الرسالة)ص(اليت متثّلها رسالته 
ستنطاق الوجود، وفك ما تيسر له من شفرات اخلطاب الفسعى اجلاحظ من أجل ذلك 

يف واحد من  ،"احليوان"من تأليف كتاب  غايتهعن  يل املثالبعلى سيقول املبثوث فيه، ف
قدرته وحكمته سبحانه املتجلية حىت بأا ليست سوى حماولة البحث عن آيات ، نصوصه

 من ضد الكتاب هلذا فليس":يف أخس خلقه واليت ال ميكن أن ينكرها ذوو العقل واملنطق
                                                 

 .34، ص 1احليوان، ج -1
 .264إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة، ص : نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة واحلقيقة -2
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 امللحدين مجيع من ضد وال ،الذَّبيحة ويأكل ،القبلة إىل ويصلِّي ،الشهادة يشهد من مجيع
   1".ونقص وزاد ذلك يف ألْحد وإن الشرائع وينتحل ،بالبعث يقر ال ممن

األسباب األخرى اليت دفعت اجلاحظ إىل إبراز النمط التواصلي املكتنف يف  كمنوت       
يف دقائق العامل ونظامه، يف اعتقاده  واحملكم اللطيف بالنظرالذي يتحقق حتيينه النصبة و

اجلازم بأنه يسري يف االجتاه الصحيح الذي دعت إليه عديد آيات القرآن اليت حثّ فيها 
 إلَى فَانظُر ﴿: وجلّ عز اللّه قال وقد"سبحانه وتعاىل على االعتبار والتفكر والتعقّل والنظر 

 شيٍء كُلِّ علَى وهو املَوتى لَمحيِ ذلك إنّ موتها بعد اَألرض يحيِ كَيف اللّه رحمة آثَارِ
يرقَد﴾ ظُراللّه أمرك كما فَان ا دلّك اليت اجلهة من وانظرهنة ذلك وخذْ مقال بقو 
  . 2"﴾فيه ما واذْكُروا بِقُوة خذُوا ما آتيناكُم﴿:تعاىل

العام  مفهوم، استنادا إىل كل ما سبق، ااالت اليت ميكن للأن نقدر إن حنن حاولنا        
مستنتجني بأن مجيع االكتشافات العلمية  القولوسعنا إال ب، فليس أن ينطبق عليهاللنصبة 

منها بالقوانني الطبيعية، داخلة مجيعها يف النظام  اليت بلغ إليها العقل اإلنساين سيما ما تعلق
ذلك ألا ال ولن تعد، يف آخر األمر،  ؛التواصلي الذي أبرزه اجلاحظ حبديثه عن النصبة

املنشورة كلماته سبحانه وتعاىل خطاب اهللا  من جمموع ما يزخر بهسوى نزر ضئيل وقليل 
  .يف رق الوجود

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .12، ص 7احليوان، ج -1
 . 212-211، ص ص 4ن، ج.م -2
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  :تركيب

لئن بثت إجاباتنا عن األسئلة املطروحة يف مستهل هذا الفصل يف تضاعيف         
 ني بأن اجلاحظ مل يعتمد حني قسم البيان إىل لفظنتجننا نفضل القول مستفإصفحاته، 

عقد ونصبة مقياسا واحدا، فإذا ما نظرنا إىل ذلك التقسيم من الزاوية اليت و خطو إشارةو
ات باعتبار الوضع والطبيعة والعقل من جهة، وباعتبار املشاة تفصل بني أنواع العالم

التقرييب يكون وفق ما أقسام البيان توزع فإن  ،)الرمز(والوضع ) املؤشر(واللزوم ) اإليقونة(
  :الشكل اآليتيبينه 

I. مقارنة أقسام البيان بأنواع الداللة عند العرب:  

  .فـــظاللّ                                   
  .اإلشــارة              :الداللة الوضعية.1

  . على احلساب باأليدي فقط داللتـهيف  :العقد                                  
  يف البعد الذي تدل فيه أشياء العامل على معانيها   :النصبة           :الداللـة الطبيعية.2                  

  .الذاتية من دون العبور إىل املدلول الكلي الذي هو اخلالق                                                    
  بشرط أخذ تفرع الداللة العقلية إىل ثالثة مسالك      :دـالعق                                 
   العقد يف هذه احلالة مسلك االستدالل ميثل و. بعني االعتبار            :الداللة العقلية.3   

  .الرياضي
  .عن مؤثر هو اهللا سبحانه وتعاىل اناجت اباعتبارها أثر :النصبة                               

II.  بعالمات املوضوع عند بورسمقارنة أقسام البيان:  

  ميكن أن جيسد فيها الفرد أشكاال  اليت هيف بعض حاالت :اخلط:              اإليقونـة.1   
احلجارة ، مع التنبيه إىل                                    واحلفر علىإيقونية من مثل النقش                               

  أن اجلاحظ مل يأخذ بعني االعتبار العالقة اإليقونية اليت ميكن                               
  .أن تربط املدلول والشكل الدال                               
 األيدي برسم حركات  عربهايف احلاالت اليت تقوم  :إلشارةا                             
  .األشكال اإليقونية يف اهلواء                              



165 
 

        .باليد إىل أماكن اهلنا واهلناكمثل اإلشارة  :اإلشارة                           

   .القدمية ريةاعميف املعاين اليت يدل فيها مثال على اآلثار امل :اخلط:               املؤشر.2
                           
  من بأن الغاية النهائيةكون بورس أدرك  ؛مبفهومها الكامل :النصبة                        

                                        باستثناء ،ة خالقهـحيكم الكون هو الوصول إىل عظمالنظام الذي   
  .  تحيينهالمناذج النصبة اليت سعى اجلاحظ                         

   
  .اللفـظ                    

  . اإلشارة                         

  .اخلـط:               الرمز.3
  .يف داللته على حساب األيدي العقـد                       

  

إىل أهم  التلميح بدايةصفوة القول، بعد هذا العرض الذي تدرج فيه احلديث من         
بعد ذلك خبصوص العالمة، مث التعرض  التصنيفات النظرية اليت وصل إليها العقل اإلنساين

ألقسام البيان اخلمسة بشيء من الشرح والتفصيل، إن اجلاحظ ال ميتلك وحسب رؤية 
وأشار  ،مىت دل الشيء على معىن فقد أخرب عنه وإن كان صامتا"بيانية جتريدية فحواها أنه 

ختزال تلك األشياء الدالة مجيعها ال، بل نزل إىل أرض الواقع ساعيا 1"إليه وإن كان ساكنا
  . اللفظ، اإلشارة، اخلط، العقد، والنصبة:  تنقص وال تزيد هييف مخسة أشياء ال

    
  
  
  
  

                                                 
1
 .58، ص 1البيان والتبيني، ج -
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      ةخامتـــ

    
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
  
  
  
  
  
  

  
لو قمنا بإعادة قراءة جيدة ألدركنا أن كال من الفالسفة ”

بصياغة  - على حنو ما - الكبار يف املاضي ويف احلاضر قد قام
  .“سيميائية معينة 

  
: وفلسفة اللغة، ترمجةأمربتو إيكو، السيميائيات (             

، املنظمة العربية للترمجة، بريوت، 1أمحد الصمعي، ط

  .)33، ص 2005
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قطب الرحى الذي دارت حوله فصول هذا  مفهومو مصطلحشكّل البيان ك        
البحث وأغلب مباحثه، فكانت البداية بأن مهدنا لفصله األول الذي سعينا من خالله 

حممد (إلبراز دينامية مفهوم البيان، بالرجوع أوال إىل دراسات مفكرين عربيني معاصرين 
هوم بالدالالت قصد رسم صورة عامة عن ثراء ذلك املف) عابد اجلابري وطه عبد الرمحن

واملعاين الناجتة أساسا عن استثمار املصطلح يف عديد احللقات املعرفية اليت زخر ا التراث 
بشيء من اللغوية، ) ن.ي.ب(، بعد استخراج معاين مادة ناتعرضوالفكري العريب، 

م الفصل األول تملفهوم البيان عند علماء األصول مث عند ابن وهب الكاتب، لنختالتفصيل 
، من خالل تعرضنا ملختلف ، والتأكيدلدخول يف املوضوع املركزي للبحثغايته امهيد بت

يتدرج عنده من  هذاتاملفهوم الدراسات اليت سعت لضبط مفهوم البيان عند اجلاحظ، أن 
   .العالمة اللّغوية مبستوييها العادي والفين إىل العالمة مطلقا

إظهار منطق العالقات الذي استهللنا الفصل الثاين مبقدمات نظرية حاولنا فيها         
 تلك املفاهيم الدليل والعالمة قصد العمل، فيما بعد، على ربطواالستدالل مفهوم  يربط

 :مجيعها مبفهوم البيان، وبالفعل فقد خلصنا عرب التفاصيل املبثوثة يف املبحث املوسوم
عليها املفهوم العام اليت ينطوي إىل أن البنية العميقة " وكيفيات التجلياملفهوم ل شكّت"

  .والداللة للبيان ال ختتلف عن تلك اليت تنطوي عليها العالمة واالستدالل والدليل
املخصص ألقسام البيان اخلمسة  ،وتبعا لذلك متحور عملنا يف الفصل الثالث        

، حول حماولة التأكيد على صالحية يف أن تكون )لعقد، والنصبةاللفظ، اإلشارة، اخلط، ا(
حماولة وضع قائمة ائية ملختلف جتليات يف تصنبف العالمات، و امنهجاألقسام  تلك

جتسداته باعتباره مفهوما نسقيا معربا عن نظام العالمة الثالثي كذا و ،املفهوم العام للبيان
  .املكونات
اليت ذيلنا ا أغلب املباحث املبثوثة يف الفصول الثالثة  الفرعيةالنتائج زيادة على         

النتائج العامة اليت تضافرت صفحات تلك الفصول واملباحث على  أوىلللبحث، فإن 
سواء أورد يف كتابات األصوليني أو الفالسفة أو األدباء  ،، اخللوص إىل أن البيانإظهارها

اليت ) ا عند جوليا كريستيفاهل هاهنا الصيغة مبفهومنستعم(مبثابة الصيغة هو والبالغيني، 
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نشر املطويات الكثرية املضمرة يف ثناياها الداخلية إىل ولوج عامل فكري عريب عملية ؤدي ت
امتدادا قدمي باعتبار زمن وجوده وتأليفه، ومعاصر باعتبار حمتواه املعريف املمتد إشعاعه هو 

  .ملشكلة للدرسني الداليل والسيميائي املعاصرينجيعله ال يقل عصرنة عن أغلب العناصر ا
لنفاذ إىل البنية العميقة الكامنة يف املفهوم العام ا املتأتية عن حماولةثاين النتائج العامة         

عامة ويف  هق جتليه يف مؤلفاتائرغم اختالف طر ،للبيان عند اجلاحظ، أن ذات املفهوم
، إال أن تلك التجليات قد التقت مجيعها، يف آخر األمر، ةخاص" احليوان"و" البيان والتبيني"

شيء ظاهر وآخر خفي وواسطة عقلية رابطة : للتعبري عن نظام يشتغل مبكونات ثالثة
أن مفهوم البيان يف مستواه النظري ال خيتلف عن مفهوم العالمة باعتبارها  يعينبينهما؛ ما 

عرب مكونه الثالث ) املوضوع(الثاين على مكونه ) املمثل(نظاما حييل مكونه األول 
  ).املؤول(

تشكّلت عرب صفحات الفصل الثالث، وجتلت بوضوح بانتهاء احلديث  نتيجةثالث         
مفاهيم تلك األقسام معانيها السطحية واملباشرة  تعديعن النصبة كآخر أقسام البيان، 

إدخال معظم املركبات الدالة  لتمتد إىل معان أكثر مشولية ميكن من خالهلاتعديا ملحوظا 
ضمن تلك األقسام، وهذا دون أخذ مقياس توفر الصراحة التواصلية من عدمها يف تلك 

إن الرؤية اليت ينظر  بصيغة التأكيدبالقول سمح، يف األخري، ي، ما بعني االعتبار املركبات
رات روالن بارط، اجلاحظ من خالهلا إىل العامل رؤية بيانية، أو إذا ما أردنا استعمال عبا

  . نقول إن اجلاحظ يرى أن األشياء، مهما كانت صفتها وجنسها، دالة وحاملة ملعىن ماس
النتيجة الرابعة اليت يصلح أن نعدها اية خلامتتنا وبداية لبحث واسعة آفاقه هي تلك         

ا القول، مستعريين بعض عبارات صاحب كتاب املرايب االيت نسمح ألنفسنا من خالهل
املقعرة، بأن استرجاع األبعاد املعنوية املتشعبة اليت انطوى عليها مفهوم اجلاحظ للبيان، 

ال ميكن أن تكون يف مرحلة جنينية، بل نتحدث عن وليد "سيضعنا أمام نظرية سيميائية 
مكتمل جاء إىل العامل منذ أكثر من عشرة قرون ومل تتح له فرصة النضج أو االنتقال إىل 

: حبديثه عن البيان قد متكّن من تدشني ورشتني فكريتني ضخمتني إذن ، فاجلاحظ"الفحولة
ورشة بالغية حظيت بكامل العناية واالهتمام حىت انتقلت إىل مرحلة الفحولة على يد عبد 
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ت به ورشة سيميائية مل حتض مبثل ما حظيالقاهر اجلرجاين مث من بعده السكاكي، و
ركائز الر جهود الباحثني املعاصرين مت إبراز بعض الورشة األوىل؛ لكن بفضل تضاف

األساسية اليت انبنت عليها، وحسبنا، يف األخري، أن يكون حبثنا هذا قد سلّط بعض الضوء 
  .  على ركائز جديدة تنضاف إىل سابقاا
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قائمـة املصادر               

 :واملراجع
    
وجِداً؛  مزاحاً شحن وإناٌء ظَرفاً، حشي وظَرف علماً، ملئَ وعاٌء والكتاب”  
 شئت وإن باقل، من أعيا كان شئت وإن وائل، سحبان من أبين كان شئت إِنْ

كْتحض نم ،رِهوإن نواد شئت جِبتده، غرائبِ من عوإن فرائ ك شئتأهلت 
 مغرٍ، وبزاجرٍ ملْه، بِواعظ لَك ومن .مواعظُه أشجتك شئت وإن طرائفُه،
ك، وبناسكوبناطقٍ فات ،أخرس وببارد حار [...]نوم بطبيب لك ،أَعرايب 

نمو لَك وميبر ،يدناينّ، وبفارسي هونميٍ يمولَّد، وبقَد تع ومبيممت. نمو لَك 
 والشاهدَ والظاهر، واخلفي والوافر، والناقص واآلخر، اَألولَ لَك يجمع بشيٍء

والغائب....“.  

  
عبد السالم حممد هارون، : اجلاحظ، احليوان، حتقيق وشرح(             

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، 1، ج2ط

  .)39-38: ، ص1965
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I-  واملراجع باللغة العربيةاملصادر:  

  :املصادر -1   

  .ت.بريوت، د -، دار الفجر اإلسالمي، دمشقالقرآن الكــرمي
  :ابن حزم األندلسي، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد -

أمحد حممد شاكر، : إحسان عباس، حتقيق: اإلحكام يف أصول األحكام، تقدمي -        
 ت.د منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،

 العربية عباس، املؤسسة إحسان :حتقيق ،2واآلالف، ط األلفة يف احلمامة طوق -        
  .1987والنشر، بريوت،  للدراسات

  .2000، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت، 1ط، لسان العرب: ابن منظور -
الربهان يف وجوه البيان، حتقيق               : وهب الكاتب، بن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان ابن -

 .1969، )مصر(حفين حممد شرف، مطبعة الرسالة، عابدين : وتقدمي
القاموس،  جواهر من العروس تاج احلسيين، الرزاق عبد بن حممد بن الفيض، حممد أبو -

  .ت.ن، د.م.اهلداية، د داراحملققني،  من جمموعة :حتقيق
، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت، 35قاموس فرنسي عريب، ط: املنهل: إدريس، سهيل -

2006.  
اإلحكام يف أصول األحكام، : اآلمدي، سيف الدين أيب احلسن علي بن أيب علي بن حممد -

  .1983راجعها ودقّقها جمموعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت، 
اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهللا : البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل -

 .هـ1400، املكتبة السلفية، القاهرة، 1وسننه وأيامه، ط) ص(
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تقدمي وإشراف : التهانوي، حممد علي -

، مكتبة لبنان ناشرون، 1علي دحروج وآخرون، ط: رفيق العجم، حتقيق: ومراجعة
  .1996لبنان، 

أمحد أمني وأمحد الزين، املكتبة : اإلمتاع واملؤانسة، تصحيح وضبط: التوحيدي، أبو حيان -
 .ت.العصـرية، بريوت، د
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  :اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر -
فوزي عطوي، مكتبة الطّالب وشركة الكتاب : البيان والتبيني، حقّقه وقدم له -        

 .1968اللّبناين، بريوت، 
اخلاجني  ، مكتبة5عبد السالم حممد هارون، ط: البيان والتبيني، حتقيق وشرح -        

  .1985 للطباعة والنشر، القاهرة،
، منشورات دار 2علي أبو ملحم، طالبيان والتبيني، قدم هلا وبوا وشرحها  -        

 .1992ومكتبة اهلالل، بريوت، 
، شركة مكتبة ومطبعة 2عبد السالم حممد هارون، ط: احليوان، حتقيق وشرح -        

  .1965مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، 
مكتبة الطّالب وشركة الكتاب اللّبناين، بريوت، فوزي عطوي، : احليوان، حتقيق -        

1968.  
، بريوت، منشورات دار ومكتبة اهلالل، 3طحيي الشامي، : احليوان، حتقيق -         

1990.  
، دار اجليل، بريوت، 1عبد السالم حممد هارون، ط: الرسائل، حتقيق وشرح -        

1991.  
، دار ومكتبة اهلالل، 3علي أبو ملحم، ط: الرسائل، قدم هلا وبوا وشرحها -       

  .1995بريوت، 
الدالئل واالعتبار على اخللق التدبري، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة؛ دار الندوة  -         

  .        1988-1987اإلسالمية، بريوت، 
حممد التنجي، : دالئل اإلعجاز، شرحه وعلق عليه ووضع فهارسه: اجلرجاين، عبد القاهر -

  .2005، دار الكتاب العريب، بريوت، 1ط
 ، دار1األبياري ،ط إبراهيم:  كتاب التعريفات، حتقيق: علي بن حممد بن اجلرجاين، علي -

 .هـ1405بريوت،  العريب، الكتاب
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الربهان يف أصول الفقه، علّق عليه : اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف -
  .1997بريوت،دار الكتب العلمية،  ،1صالح بن حممد عويضة، ط: وخرج أحاديثه

شعيب : سنن الدارقطين، حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدارقطين، علي بن عمر -
   .2004، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1األرنؤوط وآخرون، ط

املعروف ( مسند الدرامي : رمي، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام االد -
، دار املغين للنشر والتوزيـع،  1الداراين، ط، حتقيق حسني سليم أسد )بسنن الدرامي

  .2000الرياض، 

: البحر احمليط يف الفقه، حتريـر  :بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الشافعي ،الزركشي -
، دار الصفوة للطباعـة  2عمر سليمان األشقر، ط: عبد القادر عبد اهللا العاين، مراجعة

  .1992 والنشر والتوزيع، الغردقة،
مفتاح العلـوم، دار الكتـب    :أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي ،السكاكي -

  .ت.العلمية، بريوت، د
   :حممد بن إدريس ،الشافعي -

، دار الوفاء للطباعة والنشـر  1رفعت فوزي عبد املطلب، ط :األم، حتقيق وختريج -        
  .2001، )مصر( والتوزيع، املنصورة

  .ت.أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، لبنان، د: يق وشرح، حتقالرسالة -        
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